
Beretning vedr. Kajakhotel Åbrinken 2018

Bestyrelsen blev sammensat endeligt efter oprettelsen af den selvejende institution. Claus Pape er 
formand, Carsten Buus er kasserer og Jette Bach er bestyrelsesmedlem uden andre opgaver. Det var 
en lang og snørklet proces at få oprettet en bankkonto i Middelfart Sparekasse. Mod forventning 
bliver vi opkrævet et gebyr på 200 kr. per år for at have kontoen.  
Container for ÅKS, Åbrinkvej 2A:

Klubberne har lagt 9 kajakker (med lidt ombytning hen over året) plus et lille sortiment af pagajer 
og veste i containeren. Indtrykket er at stedet bliver brugt flittigt. Forespørgsel fra brugerne har 
hovedagligt været mht. til et bredere udvalg af kajakker. Derudover er det tydeligt, at der er brug for 
holdere til pagajer, veste og skiftetøj. Der vil også være brug for en opslagstavle af en slags. Der har 
været et tilfælde, hvor en bruger er kommet ned til en ulåst container, og hvor der sad en brækket 
nøgle i låsen. Brugerne hjalp med at få nøglespidsen ud af låsen, og der blev sat en hængelås på 
midlertidigt.

Container for selvorganiserede kajakroere, Åbrinkvej 2B:

Der er udlejet 13 pladser og der plads til ca. 2 mere på de den øverste hylde. Dem der henvender sig 
vil helst have plads på de nederste 2 hylder. En af kajakkerne er så bred at den reelt optager plads 
for 2 kajakker. Nogen har henvendt sig midt på året og vil have en plads til reduceret pris; det har 
kassereren afvist. Der er 3 på venteliste til en plads på en af de nederste hylder. Der er en specifik 
forespørgsel om en kajakvogn.

Der er har været indtægter fra 13 lejere, der hver har betalt 800 kr. for 2018 sæsonen, og der har 
været udgifter til en hængelås, et skilt og et bankgebyr. Saldoen på kontoen lyder på 45.000 kr.

Derudover kan det siges, at der blevet hængt et fint informationsskilt op på stedet, og det kan 
diskuteres om det ville være nødvendigt at montere ekstra ventilationsventiler i containerne.

 / Carsten Buus, på vegne af bestyrelsen for Kajakhotel Åbrinken


