
Beretning 2019 
I år har vi haft arrangementer, og renovering af udhus og kajakker er blevet anskaffet.  

Arrangementer: 

 Vandretur Store bededagsaften 
 Grill og arbejde – Fik arbejdet på udhus, og fik gang i emhætten igen 
 Sankt Hans aften 
 Begynderkursus i kajak: Planlagt tre torsdage, men det blev til et par stykker mere. Mange tak til 

Michael for at afholde dem 
 Fælles kajaktur – Aflyst – få tilmeldt og meget dårligt vejr 
 Høstfest – Aflyst på grund af for få tilmeldte.  
 Vinsmagning – Ca. 20 deltagere. Tak til Brian for at arrangere. En skam han selv var fraværende. 
 Kulturel aften – Hjertekursus og fællesspisning. Aflyst for få tilmeldte. Dårlig planlægning 
 Dinnerwalk – ca 35 deltagere. Tak til Else Marie og Anne Grethe for at arrangere. 

Til næste år, er der allerede planlagt flere arrangementer: 

 Yoga – 4 torsdage i foråret. Tak til Tina og Anne Grethe for at arrangere 
 Rundvisning på Hancock – 4. september 2019. 
 Fællesspisning til gode – Tak til Birgit og Else Marie 

Dejligt af mange hjælper med at arrangere. 

Renovering af udhus: 

 Nyt lys op 
 Skiftet tagplader 
 Monteret lås 
 Stativ til kajakker. 
 Malet.  
 Mange tak til Ebbe 

Anskaffelse af kajakker: 

 Vi fik langt om længe svar på de sidste ansøgninger 
 Kajakker anskaffet sidst i Juni 
 Ud over intro-kurser, har de været benyttet 9-10 gange i løbet af sommeren 
 I løbet af efteråret har vi søgt penge, fået penge og købt Trailer. 
 Totalt set blev egenbetalingen 10-11.000 kr. 
 Næste skridt: Få bygget stativ til trailer. Kristen Riis har sagt ja til opgaven 

Andre tiltag: 

 Hjemmeside 



 MobilePay 
 Købt nye gryder 

 
 Bestilt slibning af gulv. 50% tilskud er opnået. 
 Overvejer om vi skal få internet. Det vil åbne op for nye typer af arrangementer 

Drift af huset: 

 11 udlejninger. På niveau med sidste år. 
 Underskud. Hovedsagelig på grund af kajak, men også nedgang i kontingentindbetalinger 
 16 valgte at betale for at benytte kajakker resten af 2018 

 


