
Referat fra bestyrelsesmøde i kajakklubben den 27/8-07 
  

  

Til stede: Per Sloth Carlsen, Søren Kim Hansen, Torben Holmgren, Leif Halling, Anette  Olesen, 

Jan Ringsmose og Kirsten Damgaard 

Fraværende: Ellen Mikkelsen og Jane Grøn 

  

1. Låsesystemet  
Låsene på container 2 og 3 er blevet ødelagte af sand, men er nu erstattet af nye, hvortil de 

gamle nøgler passer. Pas på med ikke at tabe nøgler eller låse, så der kommer sand i 

systemet. Erstatningsnøgler bedes afleveret til Jan Ringsmose 

  

2. Fødselsdag  
Vi har 3 års fødselsdag 1/9 og har i den anledning kaproning, bål m.m. på klubområdet ved 

containerne. Jan R sender Anettes reminder ud i dag. Anette står for arrangementet. 

  

3. Økonomi  
Status ved Torben. Vi er nu 82 aktive og 5 passive medlemmer. 41 kajakpladser er lejet ud. 

Alle har betalt. Økonomien er god. Vi har penge til at dække årets udgifter. Indkøb af den 

nye kajak og andet nyt udstyr er også betalt. 

  

4. Sponsorkontrakt  
Kontrakten med Sparekassen Kronjylland udløber. Vi har en meget fin aftale, som Torben 

prøver at forny. Vi har talt om, at vi skal gøre vore sponsorer mere synlige. Der er brug for, 

at kunne skelne de forskellige containere fra hinanden og en mulighed kunne være at give 

vore sponsorer en reklameplads på containerne.  

  

5. Status over kajakkerne.  
Alle vil meget gerne sejle i den nye Aquanaut, hvorimod ingen vil bruge Hasle Ekspedition, 

som Anette Olesen derfor skal forsøge at sælge på nettet. Først  skal den dog gøres i orden. 

Per vil smøre sædebeslag og fodstøtter, så de fungerer frit 

   

6. Vedligehold af kajakker.  
Skumkanterne på Inuitterne falder af. Per spørger et medlem og Søren Kim et andet, om 

vedkommende vil hjælpe med lidt vedligehold af kajakkerne  

        

7. Materielliste.  

Anette og Kirsten har lavet en optælling af udstyret. Vi har brug for en bedre mærkning af 

nogen af tingene for bedre at kunne holde styr på dem. Ligeledes skal kajakkerne alle have 

et navn og der skal navn på cellerne, så de får samme plads hver gang. Det er nødvendigt 

for, at man ved reservation ved, at man selv kan få kajakken ud. Kirsten køber evt. materiale 

og mærker op.  

   

8. Ventilation  
Per vil forsøge at få forbindelse til en smed, som kan skære hul og sætte en rist i på bagsiden 

af klubcontaineren. Når gummilisterne bliver fjernet ved dørene, skulle det gerne give så 

meget ventilation, at vi undgår problemer med varme om sommeren og fugt, som resulterer i 

jordslået udstyr. Kommer det til at fungere godt, kan vi evt. gøre det samme i de øvrige 



containere. Husk: Kajakkernen skal ud af containeren, mens der bruges 

skærebrænder! 

  
Evt. Jan Nielsen vil stå for at organisere bro-optagning og –ilægning. 

                       

Næste møde: 22/10 kl 19         

  

For referat Kirsten Damgaard  

 


