
Marstal Kajakklub 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 20. juni 2022  kl 17:30 

 

Tilstede: Dothe, Søren, Finn, Mathias og Henrik 

 

Afbud: Jan (begynderholdet) 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 

 

3. Portene, metal eller selvbyg?  Pga den høje pris på metalrammer (45.000 kr) besluttede vi at lave 

 dem selv i træ. Finn sørger for resten af materialerne (han har allerede købt plader på 

 tilbud), så vi kan lave en prøveport den 9/7 kl 10. Finn har også sikret sig, at vi kan aflevere 

 de gamle porte gratis på genbrugspladsen. 

 

4. Kursusafgifterne, revision: Det blev besluttet, at kursusafgiften på 500 kr skal gælde alle 

 kursister uanset alder. Dorthe skriver det på hjemmesiden. 

 

5. Varmepumpen: Det blev besluttet at udskifte den nu udslidte og uøkonomiske varmepumpe 

 

6. Køleskabet: Det gamle køleskab er stået helt af, og det blev besluttet at få et nyt og større, som 

 skal stå i et af de høje skabe. Søren indhenter tilbud fra SR-electric på begge dele. 

 

7. Aflæsning af el: 18216 kWh (forbrug 115 kWh på en måned) og vand: 522 kbm. (forbrug 3 kbm  

 på en måned). Herretoilettet var begyndt at løbe. Jan har kigget på det og vi fik også tjekket 

 cisternen, og det lader til at være ok nu. 

 

8. Regnskab v/Finn: 93 medlemmer har betalt, så vi har mistet netto 10 medlemmer. Regnskabet er 



 dog i god tilstand med en fin kassebeholdning. 

 

9. Evt. 

 a. En henvendelse om at låne/købe en børnepagaj: Vi henviser som sædvanligt til Thea. 

 b. Dorthe fortalte om at On-Photo lukker og at vi mister nogle gamle billeder på nettet. Vi 

  kan forvente et nyt image/look på hjemmesiden. 

 c. Taget er i elendig forfatning på det lille kajakskur. Mathias indhenter tilbud på materialer 

  til et nyt. 

 

Næste møde er sat til 15/8 kl 17:30 


