
Århus, 17. november 2022 

Beretning for ”Kajakhotel Åbrinken” vedr. sæson 2022 

 

Hovedpunkter: 

 

Helge Hallmann trådte ind i bestyrelsen i stedet for Jette Bach. Bestyrelsen består så af Claus Pape 

(Formand, medlem af GoPaddle), Carsten Buus (Kasserer, medlem af Skjold) og Helge Hallmann, medlem 

af MKC). 

 

De 4 Fusion kajakker der blev bestilt for ca. et år siden er nu leveret. 

 

Bl.a. følgende blev diskuteret på det årlige bestyrelsesmøde:  

 

Bestyrelsen holdt møde den 27. august 2022. Mødet blev afholdt på Fikumdik, som er en ny kaffebar der 

ligger ca. 50 m fra kajakhotellet. 

 

Det blev diskuteret om alle formelle ting var på plads mht. til den endelige overdragelse af Kajakhotellet til 

ÅKS, bl.a. har bestyrelsen forhørt sig ved Idrætssamvirket. Bestyrelsen mener ikke der skal gøres mere for 

at formaliserer overdragelsen, og det der er gjort, skønnes at være tilstrækkeligt. 

 

Parkeringsforhold ved Kajakhotellet har længe været et problem, og der er placeret et slags parkering-

forbudt-skilt midt på de 2 parkeringspladser, som blev etableret ved etablering af Kajakhotellet. Carsten 

Buus er på sagen, kontakter kommunen per telefon og mail, og er begyndt at føre journal med 

kommunikationen. 

 

Kajakhotellet har under etablering forpligtiget sig til at føre tilsyn med flydebroerne, men har ikke været 

sikker på hvor tilsynsrapporterne skulle sendes hen. Det er nu blevet opklaret, og til oplysning skal de 

sendes til:  Hans Henrik Foged Rasmussen, Driftsansvarlig for legepladser, inventar og skulpturer, Aarhus 

Kommune, TEKNIK OG MILJØ, Grønne Områder. 

   

Der blev snakket om etablering at en roprotokol for Kajakhotellet. Siden har Claus lavet en roprotokol 

baseret på en Google formular. Linket til formularen kan tilgås ved at scanne en QR-kode, som er hængt op 

inde i containeren.  

  

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

Viking har roet 1843 km fordelt på 206 ture, og Skjold har roet 394 km fra kajakhotellet. Det er uvist hvad 

andre klubber har roet.    

 

Økonomi: 

Der er 15 lejere (Åbrinkvej 2B), der hver har betalt 800 kr. for 2022 sæsonen. Der har ikke været nogen 

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

82.406,81 kr. dags dato. En betydelig del af det beløb er afsat til de 4 nye kajakker (55.440,00 kr.) som 

bliver betalt ved afhentningen den sidste kajak hos MAX-Kayak. Regnskabet bliver fremlagt ved det første 

ÅKS-møde efter årsskiftet. 

                                                                        

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


