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Referat fra årsmøde 2014, afholdt 18. marts 2014. 
 
Deltagere: 
Jørgen Juul   JJ 
Mette Hartlev  MH 
Mogens Vestergaard  MV 
Morten Rasten  MR 
Niels Højgaard Pedersen  NHP 
Anne Bøgh Andersen (referent) ABA 

 
Dagsorden: 
 
Pkt. 1 

- Det skønnedes ikke at være nødvendigt med en dirigent. 
 
Pkt. 2 

- ABA valgtes som referent. 
 
Pkt. 3 

- Der er på nuværende tidspunkt 17 A-medlemmer, hvoraf de to også er B-medlemmer. 
 
Pkt. 4 

- NHP, foreningens kasserer, fremlagde årsregnskabet, der blev enstemmigt vedtaget.  
 
Pkt. 5 

- Grundet den gode likviditet igen i år, blev det besluttet at fortsætte med kontingentfrihed for 
både A- og B-medlemmer. 

- Referentens bemærkning: Kasseren oplyser at grundet meget lavere gebyrer på 
foreningens konto i Danske Bank, end der blev udmeldt for et år siden, bibeholdes kontoen 
i Danske Bank og er ikke flyttet til Nordea, som vedtaget på årsmødet 2013.  
 

Pkt. 6 

- Følgende blev valgt til bestyrelsen: 
o Formand – Anne Bøgh Andersen 
o Næstformand – Jørgen Juul 
o Kasserer – Niels Højgaard Pedersen 

 
Pkt. 7 

- Der var ikke modtaget nogen forslag. 
 
 
Pkt. 8 

- Ved årsmødet 2013 blev der fremlagt forslag om muligheden for foreningens medlemmer at 
låne 2 af de gamle kajakker (de røde og gule) mod et vedligeholdelsesbidrag. Forslaget 
blev efterfølgende sendt til høring hos samtlige medlemmer. Da der ikke er modtaget 
nogen indvendinger indenfor den angivne tidsfrist vil modellen for udlån være som følger: 

o Den ene eller begge kajakker kan lejes på dagsbasis for max. 8 dage af gangen. Der 
må maks. være 2 kajakker der er udlejet af gangen, således at der altid er 4 
kajakker til rådighed i Torpedohallen (2 af de gamle + de 2 hvide glasfiber 
kajakker) 

o Vedligeholdelsesbidrag pr. kajak vil være kr. 100,- uanset låneperiodens længde. 
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o Kajakkerne skal tilbageleveres i samme stand som ved udlånsperiodens start. 
Tilstøder der skader på kajakkerne, vil man være erstatningspligtig for en kajak af 
tilsvarende model og stand. 

o Kajak bookingmodulet på foreningens hjemmeside er ved at blive opdateret, således 
at det vil være muligt at angive booking for alle 6 kajakker. 

o Vedligeholdelsesbidraget indbetales direkte på foreningens konto. Lejer bedes 
angive fulde navn og adresse ved indbetaling. Kontooplysninger vil blive anført på 
hjemmesiden. 

o Muligheden for lån af kajakker på dagsbasis vil først træde i kraft, når booking 
modulet er opdateret. Det vil i bookingmodulet blive præciseret hvilke to kajakker 
det drejer sig om. 

 

- For at forlænge kajakkernes levetid bedes alle medlemmer efter endt brug at aftørre 
kajakkerne for tang, slam og lignende med en svamp og havvand. Der vil blive indkøbt 2 
spande til formålet. Den ene vil blive fæstnet med en snor på bolværket ved kajakkerne, 
den andet stillet op i det fælles kajakopbevaringsrum på P-dækket. 

 

- Der bliver indkøbt to nye fællespagajer til gæstebrug, som bliver placeret i det fælles 
kajakopbevaringsrum. 

 

- Fælles forårsrengøring af kajakkerne bliver på lørdag d. 24. maj kl. 14:30. 
 

o Der bliver indkøbt shampoo med voks samt glasfiber polish samt klude til rengøring 
af kajakkerne.  

 
o Af hensyn til indkøb af traktement til efterfølgende hyggestund, bedes man venligst 

tilmelde sig på aba@aba-design senest torsdag d. 22. maj. 
 


