
 Marstal Kajakklub 

Bestyrelsesmøde 11/4 2022 kl 17 

Referat 

 

Til stede: Mathias, Finn, Søren, Dorte og Henrik. 

 

1. Godkendelse af referat, Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden, Godkendt 

 

3. Regnskab v/Finn: Stadig intet nyt fra forbundet vedr. kontingent. Halvdelen af medlemmerne har 

 betalt til tiden, rykkere bliver sendt . 10 udmeldelser pt. 

 

4. Aflæsninger: Vand: 516 kbm, forbrug: 0 kbm.  El: 534 kWh, forbrug 78 kWh siden 3/3. 

 

5. Anmodninger fra generalforsamlingen til bestyrelsen, kajakpladser mm: 

 Nøgler gives til alle nye frigivne, Det antages, at alle, der allerede har en nøgle nu, er 

 berettiget til det. 

 

6. Arbejdsdag opgaver: 

 a) Broen ud på plads 

 b) Rengøring inde 

 c) Udeareal 

 d) Reparationer af kajakker: Æ4  skal tjekkes for defekt finne. 

 e) Male gavl 

 f) Vandtanken sættes til 

 g) Indkøb til og forberedelse af frokost 

 h) Organisering af kajakpladser 

 i)  Rengøring og oprydning i kajakskurene 



 k) Reparation af skur i Ærøskøbing 

 l) Oprydning og organisering i Ærøskøbing 

 m) flere ideer? 

 

7. Ærødag i Søby? 11/6: Vedtaget at vi kun deltager i Ærødagen, når den er i Marstal hvor vi kan 

   være ved klubhuset og tlbyde en tur på vandet. 

 

8. Kravlegård:  erstattes af 4 onsdage i juli med fællesroning og spisning/hygge i klubhuset eller på 

  turen. Hvem skal stå for det? Kan vi gøre noget her? 

 Den 6/7 står Henrik for, Finn tager sig af 13/7, 20/7 og 27/7 bluver bestemt senere. 

 

9. Andre ideer fra bestyrelsen til at få mere gang i klubbens liv? 

 Vi talte om vinteraktiviteter med foredrag og hygge. Det bliver taget op i efteråret. 

 

10. Deling af Åbent Hus annoncen på ”Oplev mit Ærø”. 

 Henrik spørger ugeavisen om de kan gøre det, eller evt sende os filen. 

 

11. Redigering of genoptryk af velkomstfolderen. 

 Dorte tager sig af den og får den trykt proffesionelt. 

 

12. Mobilpay for klubben til betaling af diverse ydelser. 

 Der var ikke flertal i bestyrelsen for at genetablere klubbens mobilpay. Det er dyrt og penge 

er blevet konstateret forsvundet samt frem for alt tungt at administrere. 

 

 

13. Reklamere for klubbens hold / opstart på skoler mm 

 Søren har kontakt til Friskolen. Henrik vil kontakte Kurt mhp at få sendt filen vedr. kurset så 

 Dorte evt kan få den printe i A3 format. 

 

14. Evt. 



 a) Søren har konstateret at Rokort programmet ikke egner sig til emails selv om det er en 

  mulighed. 

 

 b) Dorte og Finn spørger om ugekursus kræver medlemskab. Henrik spørger Kurt. 

 

 c) Der står pt på hjemmesiden, at unge kun skal betale 150 kr for voksenkurset ud over de 

  600 kr i medlemskab. Er det korrekt? Henrik spørger Kurt. Dorte retter evt. fejl. 

 

 d) Vi skal have flere TRYG mærkater. Finn bestiller på klubbens vegne. 

 

 e) Mathias er nu administrator på Facebook. Det er kun en ”åben gruppe” vi har. 

 

 f) Vi fik sat de annoncerede sedler på de private kajakker. Skal fjernes af ejerne inden  

  arbejdsdagen for at beholde sin plads. 

 

Referent: Henrik 


