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MARSTAL KAJAKKLUB 

Referat af bestyrelsesmøde den 21. februar 2022 

Deltagere:  Jan Møller Jensen, Finn Raundahl, Tine Højmark og Mathias Faurby Pietraszek. 
Afbud fra Lars Lading og Henrik Lindberg Nielsen. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsorden godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet godkendt. 

3. Nøgleudlån regler v/Finn 

Finn orienterede om udlån af nøgler til gæster, og stillede spørgsmål ved, at nøglerne 
udlånes uden indtjening for klubben. Bestyrelsen besluttede at opretholde nuværende regler 
for udlån af nøgler, gæster kan låne en nøgle og få opbevaret kajakker i klubben imod 
betaling af depositum. Udlevering af nøgler sker i åbningstiden ved Marstal bibliotek, samt 
ved turistforeningen i Ærøskøbing.  

4. Broen 

Bestyrelsen diskuterede mulighederne for en reetablering af den østlige bro. Jan har 
undersøgt priser for en træponton hos NBC Marine i Middelfart, som har leveret vores 
nuværende bro. Pris for en træponton på 2,4m x 6,0m er ca. 24.000 kr. dertil kommer 
fittings, transport og opsætning af broen. For at få et egentlig tilbud skal der udarbejdes en 
egentlig tegning af hvilken bro vi ønsker. Jan arbejder videre med at undersøge pris, på basis 
af en tilsvarende bro som kajakbroen i Ærøskøbing. 

Bestyrelsen diskuterede om det afsatte beløb (50.000 kr.) i budgettet, til en ny bro, skal 
fastholdes, samt mulighederne for at søge fonde evt. hos Nordlys, samt mulighederne for at 
Ærø Sup, kan deltage i finansiering eller leje af broen. Bestyrelsen besluttede at fastholde 
det afsatte beløb til ny bro i budgettet. 

5. Rengøring 

Afbud fra vedkommende, som havde været interesseret i at udfører rengøring i klubhuset i 
Marstal, i perioden hvor der afholdes IPP 2 kursus. Henrik kontakter andre der har udvist 
interesse for at udfører rengøringen. 

Bestyrelsen besluttede at opsige abonnementet for leje og rengøring af måtter i klubhuset i 
Marstal. Finn opsiger abonnementet, Mathias indkøber 2 sæt måtter til erstatning for de 
lejede måtter. 
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6. Generalforsamling 
 

a. Emner til bestyrelsen 
Ingen af de kontaktede mulige emner til bestyrelsen er villig til at stille op. 
Mathias er villig til at opstille som bestyrelsesmedlem, Jan er villig til at stille op 
som suppleant. 

 
b. Forslag til vedtagelse. Kurt beder om præcisering af regler for 

nøgler/frigivelse 
Kurt beder om præcisering af vedtægternes §6, skal man være frigivet for at få 
opbevaret sin båd i klubben, og hvor kan man få udleveret en nøgle? 
Da der ikke er kommet et konkret forslag til ændring af vedtægter, besluttede 
bestyrelsen at som udgangspunkt stilles der ikke et forslag til vedtægtsændring. 
Emnet tages op på generalforsamlingen hvor medlemmernes synspunkter høres. 
Bestyrelsen er af den overbevisning at regler for udlevering af nøgler kan 
fastsættes af bestyrelsen, i henhold til vedtægternes §1. og at reglerne skal 
præciseres på klubbens hjemmeside. 

 
c. Andet. 

Mathias koordinere med Henrik og indkøber det nødvendige drikke og andet til 
generalforsamlingen. 

 

7. Fastelavnsarrangement, hvem gør hvad? 

Tine har indkøbt tønder og appelsiner. Mathias indkøber kaffe, kage og præmier samt sørger 
for ophængning af tønder.  

 

8. Evt. 

Foranlediget af punkt 6.b. diskuterede bestyrelsen, opbevaringen af private kajakker i 
klubben. Bestyrelsen diskuterede hvordan der kan dannes et overblik og holdes styr på hvem 
der opbevare kajakker i klubben. Punktet tages op på næste møde. 

Jan orienterede om skade på klubhuset i Ærøskøbing, en lem blev blæst ud under storm, 
lemmen er isat igen af Kurt og Jan, der mangler dog nogle spån på lugen, påsætningen af 
disse bør være et emne til næste arbejdsdag. 

 

Referent: Jan. 

 

 


