
Kajakhotellet 2017 
Lynæs Kajakklub siden 1994 



Byggemøde i sejlklubben 5. aug. 2017. 
 

Formand Jørgen Bøe, og arkitekt Svend Mortensen, forklarer om byggeriet. 



Der lyttes til de kloge ord. 







Mødet sluttede med kaffe og kage, samt en livlig debat. 



Byggeriet starter med udgravning 3. 9. 17. 

 



Der graves ud til fundamenter 



Låne værktøj.        Og klar til at lægge isolering og armeringsjern 



Der klippes jern, hårdt arbejde .           Der var også tid til en snak. 



Jorden rettes af. 



Forskalling til fundamentet opsættes. 



Der blev savet armerings jern, før en velfortjent kaffepause. 



Armerings jernet blev bundet sammen. 



Fundamentet klar til beton. 



Her er så lige 20 tons beton til de 93 kvadrat meter gulv. 



Betonen blev fordelt i det rette niveau, og derefter glattet flot ud.   



Nu er betonen færdig hærdet, og forskallingspladerne samles.  



Ydervæggene fremstilles og bæres på plads. 



Ydervæggene  sættes på plads. 



Der skrues og sømmes ydervægge. 



Trædragerne fremstilles af genbrugte forkalknings plader. 



Trædragerne løftes på plads med havnens hjælp. 



Fremstilling af tagspær. 



Nu skal de to bygninger bygges sammen. 



Tagspær på lager, så skal de bare på plads. 



Så bliver der rejst tagspær. 



Tagspærrerne rejst.                      Træbeklædning ankommer. 



Her fremstilles bjælker til at bære trædragerne. 



Så blev der lagt to lag make up. 



Der var gang i malerpenslerne. 



Der blev malet ude.                     Og inde da der kom regn. 



Der søges læ for regnen.              Velfortjent kaffepause. 



Porte blev lavet indendørs. 



Porte sat på plads.                 Tagbrædder sømmes på. 



Der var god gang i sømpistolen på de skrå brædder. 



Underlags tagpappen blev sømmet godt og grundigt. 



Der blev malet på livet løs. 



Der lægges tag og under tagpap. 



Susanne get your gun .                      Rengøring af genbrugs vinduer. 



Færdig med at montere ovenlys vinduer. 



Hans-Kurt Andersen, sejlklubbens formand. Jørgen Bøe, formand for kajakudvalget. 
Svend Mortensen, vores dygtige arkitekt de havde alle 

 kun ros til alle dem, der har bidraget med værktøj og arbejdsindsats. 



Intet rejsegilde uden pølser med brød og en håndbajer. 



 Almindelig hygge snak. 



Tom og Henrik tilpasser beklædningen på gavlen. 



Peter Blik i arbejde med tag inddækning. 



Der skrues og saves flittigt. 



Peter og Jørgen i sving. 



Michael og Poul beklæder huset. 



Skillevæg fremstilles og rejses. 



Skillevæggen opsættes.  



Her i gang med omklædningsrummet.  



Peter Bliks loddeudstyr.                 Her saves lister. 



Knut og Marianne maler. 



Træværket på sejlklubbens gavl udskiftes. 



 Helt nyt træ opsættes. 



 Sejlklubbens gavl færdig. 



Peter M. gør klar til træbeklædning. Peter R. er i gang med loftet. 



Godt i gang med omklædnings rummet. 



Loftet klar til isolering.                  Der fræses ud til stativerne. 



Der laves en prøve på stativerne. 



 Gang i montering af kajakstativer. 



Gang i skruemaskinerne. 



Beundring af kajak stativerne. 



Tagdækkeren i arbejde. 



Svend tjekker tagarbejdet. 



Der males og fuges. 



Sidste hånd på portene.        Og kajakstativer med ruller.  



Elektrikerne sørger for oplysning. 



Omklædnings rummet isoleres og beklædes. 



Peter Blik underholder torsdagsholdet.          Henrik montere dør. 



Væggen mod sejlklubben blev beklædt med finerplader.  



Døråbning ind til sejlklubben.   Vægbeklædning og døren er færdig. 



Opsætning at loftplader,             Skab i omklædningsrum opsat. 



Her nedlægges faskine til regnvandet fra taget. 



25. Nov. Udflytning af vores ”gl. kajakhus”.  
Vi fik en Dr. Nielsen til afsked.  



Så er der tomt på alle hylder. 



Hurra vi flytter ind i Kajakhotellet. 



Der er god gang i indflytningen. 



Dagens indflytning i port 1. og 2. slut. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Her er port 3. og 4. slut. 

 



Omklædningsrummet 8. dec. klar til ibrugtagning.  
Gulv belægningen mangler. 



21. dec. Vinyl belægningen tilskæres, og bakses på plads. 



 Der bakses og finjusteres. 



To mand rundt på gulvet, ”well done.” 



Trætaressen blev lavet i Marts 2018. 



Jorden rettes til. 









Næsten færdig. 



Klar og i brug 18. april.  



Af hjertet tak. 

Kære venner jeg tar virkelig 
hatten af, for alle der har 
bidraget med opførelsen af 
Kajakhotellet. Sejlere og kajak-
folk har samarbejdet perfekt 
med dette flotte resultat. Det 
lover godt for fremtiden. 

 
Klubhilsen Erik Melbye, kajakklub 
formand de første 15 år.  
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