
Marstal Kajakklub 

Bestyrelsesmøde mandag den 19. sept. 2022 kl 19:30 

Referat: 

 

Til stede: Finn, Dorthe, Søren, Jan, Henrik          

 

Afbud: Mathias 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt 

 

3. Punkter fra sidst: 

  a. Portene, nye datoer for arbejdet: Ingen har henvendt sig med indvendinger 

  mod det nye design, så vi fortsætter. Finn får fat i det resterende træ og  

  Vi skriver sammen om nye arbejdsdage. 

 

 b. Taget på skuret, hvilket tilbud skal bruges? Søren spørger Ærø Møbler om 

  tilbud og Jan spørger en genbo. 

 

 c. Varmepumpe og køleskab er installeret. Søren sætter sig ind i hvordan  

  varmepumpen evt. kan fjernstyres og sættes til at varme på bestemte  

  tider. 

 

4. Arbejdsdag: dato og punkter til dagen. 29. oktober kl 9:30. De sædvanlige punkter. 

 



5. Aflæsninger af el: 18456 kWh (forbrug 3 mdr: 440 kWh)   og vand: 525 kbm  

   (forbrug 3 mdr: 5 kbm) 

 

6. Regnskabet og medlemsstatus: 96 medlemmer, god kassebeholdning i banken, inkl. 

     19300 kr. fra Hempelfonden til ungdomsafd.) 

 

7. Leje af klubhuset? Vi besluttede følgende betingelser. Lejeren skal være medlem, 

   plus 100 kr. pr gang, kun i perioden okt-marts, og der skal være 

   adgang til bad og toilet for medlemmer, der skal ud at ro. 

 

8. Køleskabshullet. Søren spørger hos Ærø Møbler om der er et lille skab der passer. 

 

9. HF vil gerne låne udstyr til idrætsholdet, 5 x onsdag morgen. Betingelser? Henrik 

   spørger Thea om hun er interesseret og evt.  pris. Vi er 

positive     overfor henvendelsen. Skolen skal selv sørge for at 

     Søfartsstyrelsens regler overholdes. 

 

10. Børneattester. Vi besluttede at en gang hvert 5. år må være tilstrækkeligt hos os. 

   Finn tager sig af et. 

 

11. Evt.:        Jan køber lidt udstyr til Ærøskøbing afdelingen (fløjter og slæbeliner) 

  Bygningen i Ærøskøbing trænger til tjære næste år. 

   

  Julefrokost dato: 26/11 

 

  Næste møde: 14/11 kl. 18:30 


