
Risskov 1. november 2020 

Beretning vedr. sæson 2020 for ”Kajakhotel Åbrinken”  

 

Bestyrelsen, bestående at Claus Pape (GoPaddle), Jette Bach (MKC) og Carsten Buus (Skjold) afholdte møde 

den 21. juni 2020 hvor følgende blev besluttet: 1) Små forbedringer af anlægget for at opnå bedre orden i 

containeren (2A klubcontaineren). Det drejer sig om ophæng til veste, holder til pagajer, og en fejekost til 

hver container, 2) Indkøb af en ny kajak i mellemgruppen mht. sværhedsgrad (tracer / fusion), 3) Ændring 

af vedtægter ved det kommende repræsentantskabsmøde for at præcisere formålet og for at ændre 

organisationsformen for Kajakhotel Åbrinken fra ”Selvejende Institution” til ”Forening”.    

 

Container for ÅKS-klubberne, Åbrinkvej 2A (klubcontaineren): 

Fællesbådene bliver bruget flittigt og det er indtrykket at en lille skare bruger stedet næsten dagligt, mens 

andre tager en udflugt derned mere spontant, evt. afhængigt at vejret på bugen og søen. Folk er generelt 

glade for stedet, men de ting der bliver ”mugget” lidt over, er sådan noget som uorden i materiellet, skader 

på kajakkerne, information om kajakkerne. Ikke alt kan efterleves pga. af stedet karakter, med der arbejdes 

på de ting der kan gøres.  

    

Container for selvorganiserede kajakroere, Åbrinkvej 2B (udlejningscontaineren): 

Det er som hidtil lidt uvist, hvor meget kajakkerne i containeren bliver brugt. Der bliver observeret ro-

aktivitet fra containeren, men der er nok også nogle der bruger faciliteten mere som kajak-opbevaring.  

 

Økonomi: 

Der er 14 lejere (Åbrinkvej 2B), der hver har betalt 800 kr. for 2020 sæsonen. Der er desuden indbetalt 120 

kr. til udlevering af en erstatningsnøgle. Det har været lidt svært at inddrive kontingentet fra 2 af lejerne.  

Der har været udgifter til småanskaffelser bl.a. Covid-19 sprit og sæbe. En del af de planlagte 

småforbedringer mangler stadig at blive anskaffet, bl.a. pagajstativet. Kajak er heller ikke indkøbt endnu. 

Saldoen på kontoen lyder på 61.363,21 kr. dags dato.  

Regnskabet bliver fremlagt ved det første ÅKS-møde efter årsskiftet.   

 

 // Carsten Buus, på vegne af bestyrelsen for Kajakhotel Åbrinken 

 

 


