
Referat fra bestyrelsesmøde den 24. juni 2020. 

 

Deltagere: Michala Demant, Søren Esmarch, Torben Holmgren, Brian Sørensen, Per 

Larsen, Klaus Hymøller (forlod mødet under indledende drøftelser). 

Afbud: Michael Petersen, Torben Hymøller og Malene Nielsen. 

 

Dagsordenspunkter: 

 

Problemer med pladser i kajakhallen. 

Efter en længere drøftelse af udfordringer og muligheder har bestyrelsen samlet 

sig om denne plan, med effektuering i september 2020: 

 

1: Vi lejer en plads til klubtraileren i Fjeldsted, her er adgang til traileren 

hele året. 

 

(NOTE – punkt 2-5 er aflyst, da vi ikke kan forvente byggetilladelse uden en 

meget væsentlig merudgift) 

 

2: Vi bygger 12 nye kajakpladser i tre søjler i forlængelse af de nuværende 

kajakreoler.  

Ovenpå bygges en repos, hvor udstyr til klubkajakker fremover placeres. 

Ved indgangsdøren bygges en 90 cm bred trappe i træ eller jern med gelænder. 

Sjette række tættes på fjernes (den gamle reol skæres lidt ned i højde over ca. 

5 pladser) og her laves pladser til 8-12 SUP, som kan stå på højkant. 

Samlet budget omkring kr. 30.000 

3: I hele 5. række laves ruller yderst, så det bliver nemmere at få kajakker ned 

derfra. Bliver det rigtigt godt, kan det eventuelt udvides til 4. række også. 

4: Der bygges en vogn til at ”tage imod” kajakker som skal ned fra 5. række. 

(Per og Søren arbejder på et design) 

5: ”Byggeriet” meldes ud på FB og direkte mail til alle medlemmer. 

Herunder nævnes, at dette er sidste skud vi har i forhold til kajakpladser. 

Fremover bliver det et krav, at benytte Rokort og registrere sin aktivitet. 

Fremover vil bestyrelsen hvert forår, efter behov, omfordele pladser under 

hensyntagen til bl.a. aktivitet, fysisk formåen, ”højde og drøjde” osv. 

 

6: Vi opretter med det samme en venteliste for nye medlemmer og en ønskeliste 

for eksisterende medlemmer som administreres sammen med kajakpladsfordelingen.  

 

 

Evt. 

Til næste møde: 

Der opsættes et par rustfri kroge i spærene udenfor til ophængning af vådt tøj. 

Broen skal op til vinter, der er hjørnebeslag som er ødelagt, eventuel 

sammenlåsning af broelementer drøftes inden. 

 

Næste mødedato: aftales senere. 

 

 

Supplerende opfølgning efter mødet: 

1: Klaus Hymøller er ikke enig i ovenstående beslutning – han ønsker at 

kajakpladser i kajakhallen fordeles efter aktivitet på Rokort. 

2: Torben Hymøller gør opmærksom på, at det indskudte dæk (etage) nok skal 

godkendes af brandmyndighederne, at budgettet nok ikke holder samt at 

regelsættet under punkt 5 er ikke klart og tydeligt nok. Torben har en prototype 

på et system til at få kajakker ned fra 5 række, det kan Torben, Per og Søren 

kigge på og sammen finde den bedste løsning. 

3: Brian Sørensen gør opmærksom på at han deler Klaus’ og Torbens holdning 

omkring Rokort og fordeling af pladser, samt at byggeriet skal undersøges til 

bunds inden det meldes ud og igangsættes. 


