
Kajakforenings årsmøde, afholdt 22. marts 2022 
 
Deltagere:  Jack Renteria, Anne Bøgh Andersen, Niels Højgaard Pedersen, Jørgen Juul, 
Morten Rasten, Jesper Ravn, Mariann Roland Hansen, Martin Axelsen,  
 
Dirigent:  Anne valgt 
 
Referent:  Jack valgt 
 
Formandens beretning:  Jack  
 
Se bilag 1: KF Report 2022 
 
Godkendelse af årsregnskab:  Kasseren (Niels) fremlagde årsregnskabet og redegjorde for 
udgifterne, der er blevet afholdt siden sidste årsmøde i september 2021.  Der skete ikke så 
meget i vores konto siden September.  Foreningen anses for temmelig velpolstret med 
kontantbeholdning omkring 28.000 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 kommet følgende forslag til behandling: 
 
Fælles rengøring af kajakker 
Vi har aftalt en dato for den årlige rengøring af kajakkerne. Det afholdes torsdag den 21. 
april klokken 18.30. Der udsendes en invitation til alle medlemmer. De, der ikke kan deltage 
og ønsker at hjælpe, kan give os besked, så kan vi finde en opgave, der kan løses på et andet 
tidspunkt. 
 
Køb af paddleboards / undersøgelsen af interesse 
Morten sender et spørgeskema ud til alle beboere i Torpedohallen for at se, om der er 
interesse for paddleboards. Det blev nævnt, at anskaffelsen af paddleboards faktisk kunne 
føre til nye medlemmer. Hvis der er tilstrækkelig interesse for paddleboards, kan vi købe en. 
Hvis det fører til øget medlemskab, så kan vi bruge den ekstra indkomst til at købe et andet. 
 
Køb af sikkerheds pakke til kajakker der omfatter lanterner 
Morten viste os et eksempel på de lamper, han bruger til natkajak. Han forklarede, hvor 
vigtig udsyn er for andre både, og at man kan blive overrasket over, hvor mørkt det kan 
være på vandet. Nogle medlemmer bruger ikke nødvendigvis de store lamper, men sætter 
cykellygter på deres kajak eller tøj. Fordi vi ikke ved, hvor mange medlemmer der kajaker 
om aftenen, har vi ikke aftalt at købe lamper. Dette spørgsmål kan tilføjes det spørgeskema, 
der udsendes til alle Torpedohallens beboere. 
 
Køb af nye kajaker / dobbelt kajak 
Nogle medlemmer har spurgt om en dobbelt kajak. Det tilføjer vi til det spørgeskema, der 
sendes til alle Torpedohallens beboere for at høre deres interesse. 
 



 
Opsætning af kajakstativer uden for viceværtlejligheden 
Der er i øjeblikket 3 medlemmer på ventelisten til opbevaring af deres personlige kajaks, og 
derfor blev det aftalt, at vi skulle udnævne 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.  Taskforcen består af Jesper Ravn og Morten 
Rasten.  Vi så to eksempler på kajakstativer som muligheder, og blev enige om, at vi skulle 
anbefale den som Morten har vist. Den kan rumme op til 8 kajakker eller 6 kajakker og 4 
paddleboards. Det blev aftalt, at Jack skulle gå til Torpedohallens bestyrelse for at ansøge 
om 7.500 kr. (kajakstativ, base, montering). 
 
Kajakkursus for medlemmer / Sociale aktiviteter 
På sidste årsmøde nævnte flere, hvor interessant det kunne være at holde et 
introduktionskursus til kajakking (eller en genopfriskning). Jack har undersøgt nogle 
muligheder, og vi blev enige om, at hvis medlemmer er interesserede, vil vi være villige til at 
støtte kurset. Jack vil foreslå dette i en mail til alle medlemmer og vil undersøge den rigtige 
instruktør og dag. Dette kursus kan kombineres med en generel social eftermiddag for alle 
medlemmer med drinks og forfriskninger. 
 
 
 


