
Århus 21. november 2021 

Beretning vedr. sæson 2021 for ”Kajakhotel Åbrinken”  

 

Bestyrelsen, bestående af Claus Pape (Formand, medlem af GoPaddle), Jette Bach (Medlem af MKC) og 

Carsten Buus (Kasserer, medlem af Skjold) afholdte møde den 4. september 2021, hvor hovedsageligt 

følgende punkter blev diskuteret/besluttet:  

• Parkeringsforhold ved Kajakhotellet har længe været et problem, først var hele området inkl. de 2 

parkeringspladser til Kajakhotellet plastret til med biler, senere blev der sat et ”parkering frabedes”-

skilt op midt på Kajakhotellets 2 parkeringspladser. Bestyrelsen arbejder på at få synliggjort/generobret 

de 2 parkeringspladser forbeholdt brugerne af Kajakhotellet.  

• Der findes en samarbejdsaftale med Aarhus Idrætssamvirke og en ibrugtagningstilladelse fra 

kommunen i forbindelse med etableringen af Kajakhotellet, men der kan være andre dokumenter eller 

formalia der skal være på plads for at sikre stedets formål i fremtiden, fx en langtidslejeaftale. 

Bestyrelsen undersøger dette, og vil arbejde på at få den nødvendige formalia etableret.  

• I henhold til formålsparagraffen i vedtægterne, blev det beslutte at købe kajakker i et omfang så der 

kommer en tydelig opgradering af stedet. Der blev sat ca. 40.000 kr. af til at købe kajakker. Modellen, 

som foreslået på et ÅKS-møde, var at Kajakhotellet skulle købe gode brugte kajakker af klubberne, så 

klubberne kunne få indtægter til at købe nye kajakker. Ordning blev formuleret og sendt ud til 

klubberne. Sidenhen blev ordningen omformuler i samarbejde med ÅKS og klubberne (se nedenfor). 

 

Vedr. indkøb af kajakker til Kajakhotellet: Ordningen for køb af kajakker blev omformuleret under en 

uformel dialog mellem medlemsklubberne, til at Kajakhotellet selv skulle indkøbe nye kajakker, og vil 

dermed selv stå for reparation af kajakkerne. Desuden blev kajakkernes sværhedsgrad diskuteret og det 

endte med, at der blev bestilt 2 x Fusion T1 og 2 x Fusion Energy 53, der henholdsvis repræsenterer en båd 

med middel sværhedsgrad og en sikker motionsbåd. 

    

Småforbedringer af anlægget har følgende status: En lille soldreven ventilator er efterprøvet i klub-

containeren (2A). Det ser ud til den har en effekt på fugtniveauet, og en tilsvarende vil blive installeret i 

udlejningscontaineren (2B).  Pagajholderen til 15-20 pagajer mangler stadigvæk at blive lavet. Der er ikke 

planlagt andre småforbedringer.  

 

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

Indtrykket er at fællesbådene bliver brugt flittigt. Viking har via deres rokort observeret en stigning i 

brugen. Andre klubber opfordres til på samme måde at føre protokol og melde det ind til Kajakhotellet. Det 

der mest kommer kommentarer omkring, er kajakker der kræver reparation, fx tager vand ind, ror eller 

andet der ikke virker.  

    

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

Det er uvist, hvor meget kajakkerne i containeren bliver brugt som udgangspunkt for ture på åen, eller om 

pladserne mere bliver brugt som opmagasinering. 

 

Økonomi: 

Der er 15 lejere (Åbrinkvej 2B), der hver har betalt 800 kr. for 2021 sæsonen. Der har ikke været nogen 

udgifter andet end bank-gebyrer og forplejning til bestyrelsesmødet. Saldoen på kontoen lyder på 

71.296,81kr. dags dato. En betydelig del af det beløb er afsat til anskaffelse af 4 nye kajakker. 



Regnskabet bliver fremlagt ved det første ÅKS-møde efter årsskiftet. Mindst 2 lejere opsiger deres lejemål 

per 31.12.2021, og der er ca. 20 personer på ventelisten, men det er usikkert hvor mange på ventelisten 

der reelt er interesserede i at leje en plads.  

 

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

 

 


