
  

 

Referat af Bestyrelsesmøde  
Udendørs mandag d. 27. april Kl. 17.00   

Tilstede: Kurt Lund, Mads Kyrsting, Cecilie Larsen, Henrik Lindberg-Nielsen, Jørgen Friis 
(ref.) 

Afbud fra: Jan Møller Jensen 

 

Dagsorden:  

1) Godkendelse af dagsorden. 

 Godkendt med tilføjelse af punkt om økonomi 
 

2) Siden sidst. (kort). 

 Hans Eriksen har indkøbt materialer og er klar til at stå for årets 
vedligeholdelse af kajakhuset i Ærøskøbing. Det starter når vi kender de nye 
Coronaregler efter 10.maj. 

 Jørgen har solgt en af de gamle klubkajakker. Så er der to tilbage til salg. 
 

3) Delvis åbning af udendørs aktiviteter.  
 

a. Retningslinjer. 
o Hvis man låner klubgrej, så laver man et sæt bestående af kajak, pagaj, 

vest og skørt, som man lægger samlet i kajakken og forsyner med sit 
navn og dato for sidste anvendelse. 3 døgn efter sidste brug af kajakken 
er den fri til benyttelse af andre, der så kan samle sig et sæt og sætte 
navn på. Mads laminerer navnekort og skriver en instruks til opslag. 

o Retningslinjerne tilføjes for en sikkerheds skyld følgende punkt: Husk at 
makkerredning er tilladt, hvis uheldet er ude. 

b. Broer. 
o Den gamle flydebro opgives i klubregi og Mads har fået lov til at flytte 

den til Kragnæs. 
c. Rekvisitter til rengøring, sæbe, håndsprit, m.m. 

o Det medbringer brugerne selv. 
d. Standerhejsning?? 

o Afholdes af bestyrelsen 1. maj. 
e. Arbejdsopgaver ?? 

o Bestyrelsen afholder arbejdsdag den 1. maj kl 14-16, hvor den nye 
flydebro samles og flagstangen forsynes med stander. 
 

4) Orientering om økonomi. 



 Der mangler ca 40.000 kr i kontingentindbetalinger. Jørgen rykker når der er 
kommet lidt gang i aktiviteterne. 

 Klubbens likviditet er fin. 

 Der blev udleveret økonomistatus til orientering. 

 Måleraflæsning  
i. vand: aflæst til 491 m3. Var 490 m3 13.januar. OK 

ii. el: aflæst til 15.619 kWh. Var 15.315 kWh 13. januar. OK 
 

 

 


