
Marstal Kajakklub 
Referat af Bestyrelsesmøde man 4. januar 2021, kl. 17.  

Til stede:  
Henrik Lindberg-Nielsen, Lars Lading, Alice Søndergaard, Tine Højmark, Jan Møller Jensen, Jørgen Friis (ref.) 

 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

• Godkendt 

 

3. Siden sidst: 

 a. Måtte-abonnement 

• Fastholdes, som det er 

 b. Hjemmesiden 

• Prisstigning på ca. 200 kr/år. Vi valgte at fastholde valgte udbyder. 

 c. Udstyr 

• Indkøbt en kajak og to pagajer. 

 

4. Økonomi v/Jørgen 

• Vand aflæst til: 505 m3. Var 504 m3 den 5/10-2020. OK 

• El aflæst til. 16,400 kWh. Var 16.265 kWh den 5/10-2020. OK 

 Årsregnskab til generalforsamlingen 

• Regnskabet godkendt med tilfredshed over at corona-året ikke er gået værre ud over 

klubbens økonomi. 

• De forøgede afskrivninger i forhold til det budgetterede skyldes at der fejlagtigt var 

budgetteret med afskrivning på kajakker på 10% af restværdien, hvor bestyrelsen 

tidligere har besluttet at det skal være 10% af indkøbsprisen. 

 Budget 2021 

• Vi skal finde ud af om vi kan få billigere el, da vi bruger el til opvarmning. 



• Budgetudkastet justeret, så det ender med et resultat på -38.000 kr, hvori der ligger 

afskrivninger på 45.000 kr. Dvs. at ved budgetoverholdelse belastes kassekreditten ikke. 

 

5. Generalforsamling og fastelavn vs corona 

 27/2-2021: kl 14 tøndeslagning, kl 16 generalforsamling, kl 18 spisning. 

• Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts, og den 

skal varsles senest 3 uger før. 

• Formanden holder øje med udviklingen, og drøfter mulige tidspunkter med bestyrelsen. 

 

6. Valg til bestyrelsen. 

 Kandidater 

• På valg er: Henrik, Jørgen og Alice.  

o Jørgen og Alice genopstiller ikke. 

o Bestyrelsen diskuterede mulige kandidater. 

 

7. Åbent hus og sæsonstart 25/4 kl. 13-15 

• Formanden holder øje med udviklingen, og drøfter mulige tidspunkter med bestyrelsen. 

 

8. Arbejdsdag og standerhejsning 17/4 kl. 9:30-14:00 

• Formanden holder øje med udviklingen, og drøfter mulige tidspunkter med bestyrelsen. 

 

9. Næste møde 

• Aftales på generalforsamlingen. 

 

10. Evt. 

 


