
Kajakforenings årsmøde, afholdt 21. september 2021 
 
Deltagere:  Jack Renteria, Anne Bøgh Andersen, Niels Højgaard Pedersen, Jørgen Juul, 
Morten Rasten, Karsten Bonde, Jacob Theill, Lone Lysgaard Engkilde 
 
Dirigent:  Anne valgt 
 
Referent:  Jack valgt 
 
Formandens beretning:  Jack  
 
Se bilag 1 
 
Godkendelse af årsregnskab:  Kasseren (Niels) fremlagde årsregnskabet og redegjorde for 
udgifterne, der er blevet afholdt siden sidste årsmøde.  Fire husstande har indmeldt sig i 
perioden.  Foreningen anses for temmelig velpolstret med kontantbeholdning omkring 
25.000 kroner og udstyr for omkring 10.750 kroner.   
 
Valg:  Jack fortsætter som formand for kajakforeningen.  Niels fortsætter som kasserer.  
Jørgen og Jesper fortsætter som bestyrelsesmedlemmer.   
 
Indkommende forslag:  Der er ikke indkommet forslag til behandling.   
 
Eventuelt:   
 
Opsætning af Kajakstativer uden for viceværtlejligheden 
Jesper Ravn har tilbudt at levere tegninger til et kajakstativ, der muligvis kan placeres foran 
viceværtlijlighed. Der er i øjeblikket 3 medlemmer på ventelisten til opbevaring af deres 
personlige kajaks, og derfor blev det aftalt, at vi skulle nedsætte en taskforce til at 
undersøge, og til sidst ansøge om penge fra Torpedohallens ejerforening. Vi blev enige om 
at undersøge opbevaring af op til 8 kajaks og muligvis også paddleboards. Arbejdsgruppen 
kommer til at bestå af Jesper Ravn og Morten Rasten. 
 
Paddleboards 
Der er en stor interesse for at undersøge køb af paddleboards, og vi var enige om, at dette 
skulle være noget at tilføje til dagsordenen for marts Årsmøde 2022 forud for næste 
sommersæson. Vedtægterne bør også opdateres under dette møde til at omfatte 
paddleboards. Morten Rasten foreslog, at vi måske skulle kontakte Newsec for at sende en 
kort undersøgelse, der spurgte, om Torpedohallen -beboere ville finde det interessant, hvis 
Kajakforening skulle købe Paddleboards for at måle mængden af interesse. 
 
Rengjøring af kajakker 
Rengøring af kajakkerne er et løbende problem. Nogle brugere har ikke rengjort dem 
korrekt efter brug; og det føltes, at de skulle have en påmindelse om ansvaret for at lade 
dem rengøre efter hver brug.  En fælles kajak rengøringsdag vil blive foreslået i marts inden 
sæsonstart. 
 



Sociale aktiviteter 
Vi diskuterede opdatering af webstedet med nye oplysninger såsom kajak -ruter (foreslået 
fra maj -aktiviteten med kajak -instruktøren Ane) og medlemsinformation. Jacob Theill 
startede en Kajakforening whatsapp -gruppe for medlemmer interesseret i kajaking 
sammen. 
 
Jesper Ravn in absentia, nævnte før mødet til Jack, at han ville kontakte Ane for at høre, om 
hun ville overveje et kajakkursus for Torpedohallens -medlemmer. Vi diskuterede at 
subsidiere omkostningerne og overveje det i løbet af den næste Årsmøde i marts forud for 
den nye sæson. En overvejelse var, at hvis vi ser på Halvtolvs kajak -klub, kræver det, at 
medlemmerne har en certificering for at bruge kajakkerne. Vores kajakforening på dette 
tidspunkt kræver ikke dette. 
 
Når vi diskuterede en mulig Lucia Aften -begivenhed - eller aftenkajak -ture, blev det hævet, 
at vi skulle få en 'sikkerheds' pakke, der omfatter lanterner. Morten Rasten foreslog, at han 
kunne købe lamperne. 
 


