
Kajakforeningens årsmøde, afholdt 29. september 2020 på Skype 

 

Deltagere: Anne Bøgh Andersen, Niels Højgaard Pedersen, Andrey Lukyanov-Renteria, Jack Renteria, Jørgen 

Juul, Laila Kildesgaard, Mariann Roland, Jesper Ravn 

Dirigent:  Anne valgtes 

Referent: Jesper valgtes 

Formandens beretning: Anne fremlagde: 

To nye husstande har meldt sig ind i kajakklubben, en i 2020, en i 2019. 

Der har ikke været afholdt fælles kajakrengøringsdag siden foråret 2019. Pga coronaproblematikken blev 

det ikke arrangeret i 2020. 

Kajakkernes bevægelige dele er blevet smurt, der er lavet glasfiberreparation på en af de hvide. 

Laila har forsøgt at reparere fodstøtterne i to af Caroline kajakkerne. Hun forventer at få fat i de rigtige 

skruer og vil derefter foretage reparationen. 

Banken har ændret på bankkontoen for at undgå hvidvask. Kajakforeningen har fået et CVR-nummer. Der 

er indsendt oplysninger om bestyrelsesmedlemmerne. Desuden har banken krævet at formand og kasserer 

ikke er fra samme husstand. 

Godkendelse af årsregnskab: Kassereren (Niels) fremlagde årsregnskabet og redegjorde for udgifterne, der 

er blevet afholdt siden sidste årsmøde. To husstande har indmeldt sig i perioden. Foreningen anses for 

temmelig velpolstret med kontantbeholdning omkring 20.000 kroner og udstyr for omkring 10.000 kroner. 

Valg: Jack er valgt som ny formand for kajakforeningen. Niels fortsætter som kasserer. Jørgen og Jesper 

fortsætter som bestyrelsesmedlemmer. 

Indkommende forslag: Der er ikke indkommet forslag til behandling. 

Eventuelt: Hvis der bliver ledige affaldsrum ifm eventuelt nyt affaldssystem, kunne det komme på tale at få 

plads til kajakker i et nedlagt affaldsrum. 

Det er også en mulighed at opstille et stativ til opmagasinering af kajakker i haven ud for 

viceværtlejligheden. 

Et ikke-fungerende paddleboard ligger på en privat hyldeknægt ved trappen. Den nye bestyrelse opfordres 

til at opsøge ejeren og bede denne fjerne det, så pladsen kan bruges til noget nyttigere.  

Den nyvalgte formand planlægger en kalender for det kommende år, med rengøringsdag osv. 

 

Når kajakkerne er snavsede efter en sejltur opfordres man til at afskylle eller vaske den – bare med 

havvand. Knæpuderne i den ene af de hvide kajakker er skruet løs. Det er heller ikke god skik. Kajakkerne 

skal afleveres i samme stand som de findes. 


