
 
Indkaldelse til Generalforsamling 
På betingelse af at Folketinget d. 8. juni åbner for 
at mere end 10 personer fremover kan forsamles 
lovligt, indkalder vi hermed endnu en gang til 
vores generalforsamling lørdag d. 27. juni kl. 13 i 
klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne. Vi for-
beholder os ret til at aflyse igen med kort varsel, 
hvis retningslinjerne tilsiger det. Vi satser på at 
kunne være udendørs eller i bådhallen med god 
afstand imellem os. Af hensyn til smittefaren, som 
jo stadig lurer, vil vi fra klubbens side ikke byde 
på kaffe og the eller kage, som vi plejer, men bede 
deltagerne om at tage med hjemmefra og være 
selvforsynende under mødet. For at danne os et 
overblik over hvordan vi bedst afvikler mødet vil 
vi denne gang bede om tilmelding til Hans på tlf. 
30 22 46 15 (ved SMS husk navn) eller mail hke-
til@gmail.com senest lørdag d. 20. juni. 
 
Vi vedhæfter: 
 
-Dagsorden med bestyrelsens forslag til ved- 
  Tægtsændringer og valg 
-Gældende vedtægter 
-Årsregnskab 2019 og budget 2020 
-Reglement med ændringer 
 
Kajaktræf i Hullehavn 
Træffet var mindre end tidligere pga. corona si-
tuationen, men der kom da 15 deltagere fra 
Brønshøj, som hyggede sig de fire dage og tog på 
ture i mindre grupper. De første to dage var vejret 
rigtig dejligt, men lørdag og søndag satte det ind 
med bygevejr og mere vind. Næste år vil vi mu-
ligvis igen lægge det i pinsen. 
 

Kalenderen 
  

Juli 
 
Lørdag d. 4. Klubben har 30 års jubilæum, 
 men vi vil nok flytte marke-
 ringen til næste år, hvor si-
 tuationen forhåbentlig igen er 
 normaliseret 
 
18.-25. Havkajakroernes sommertræf 
 på Ærø er aflyst pga. corona. 
  

 
 
 Stævnet er flyttet til 2021, 
 men stadig på Ærø. 
 
Det var de korte nyheder for denne gang. Vi ven-
der tilbage igen, hvis vi f.eks. genoptager den fa-
ste roaften eller ændrer i retningslinjerne for bru-
gen af klubkajakker. 
 

Vi glæder os til at se jer d. 27. juni i klubben 
 

26. maj 2020 
22. årgang 
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