
Beretning vedr. sæson 2019 for ”Kajakhotel Åbrinken”,  
 
Bestyrelsen, bestående at Claus Pape (GoPaddle), Jette Bach (MKC) og Carsten Buus (Skjold), afholdte møde 
i begyndelse af året, hvor følgende blev besluttet: 1) Små forbedringer af anlægget, så som bomme til 
lægge kajakkerne på uden for containerne, ekstra ventilation i containerne og pagajophæng/opbevaring, 2) 
Fastlæggelse af rutine for opsyn med anlægsbroerne, hvilket er en forpligtelse som vi har, og som 
rapporteres til kommunen årligt, 3) Forslag om at præcisere formålet til at omfatte køb af kajakker. 
Referatet er vedhæftet dette dokument. 
 
Container for ÅKS-klubberne, Åbrinkvej 2A: 
Det er indtrykket at fællesbådene bliver brugt flittigt, dels af en lille skare der bruger den meget ofte 
(dagligt), dels er der mange der på et eller andet tidspunkt har været forbi for at benytte faciliteten. Der 
bliver udtrykt stort tillfredhed med faciliteten, men der er også forsalg til tiltag, så så som en bænk, andre 
typer kajakker, og lidt mere omfattende tiltag, som etablering af toiletfaciliteter. Der stadig plads til flere 
kajakker, og klubberne har udtrykt planer om at lægge flere kajakker ind. Der har været problemer med 
knækkede nøgler 2 gange. 
    
Container for selvorganiserede kajakroere, Åbrinkvej 2B: 
Det er uvist, hvor meget kajakkerne i denne container bliver brugt. Der er observeret aktivitet omkring 
containeren, men der er nok også nogle der bruger faciliteten som ren kajak-opbevaring. En lægte i stativet 
knækkede, og er blevet erstattet. En kajakejer var i den anledning bekymret for sin kajak, der lå i etagen 
under. Stativet er for spinkelt til de tunge havkajakker, som ligger på de nederste etager, og det er 
nødvendigt at forstærke stativet. Undertegnede har fundet containerne ulåst ved et tilfældigt besøg. Der er 
4 personer på venteliste, nogle prøver på at komme ind midt i sæsonen ved fx at tilbyde fuldt gebyr. 
Kassereren har holdt sig strikt til ventelisten og sæsonperioden.  
 
Økonomi: 
Der har været indtægter fra 14 lejere (Åbrinkvej 2A), der hver har betalt 800 kr. for 2019 sæsonen, og der 
har været udgifter til bomme foran containerne og 2 soldrevne ventilatorer.  Saldoen på kontoen lyder på 
55.807,35 kr. dags dato (bommene er ikke betalt endnu). Regnskab bliver fremlagt, ifølge vedtægterne, ved 
det første ÅKS-møde efter årsskiftet.   
 
 / Carsten Buus, på vegne af bestyrelsen for Kajakhotel Åbrinken 
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