
 

Efter en nedlukning på en måneds tid er der nu 
igen mulighed for at komme på vandet. De, der 
ikke har egen kajak må dog lige vente en uges tid 
endnu, så vi kan gøre klar i klubben, som det er 
fremgået af gårsdagens skrivelse, der er lagt ind 
på vores hjemmeside. 
 
Svømningen er slut for i år, da svømmehallen er 
lukket indtil videre. De 6 gange, vi ikke nåede at 
få, vil blive trukket fra deltagerbetalingen næste 
år. Det drejer sig om ca. 100 kr. 
  
Den traditionelle standerhejsning er aflyst. Vi vil 
betragte det annoncerede arrangement lørdag d. 2. 
maj kl. 14-16 som mærkedag, men der vil ikke 
være nogen festivitas i den anledning. Vi vil blot 
som sædvanligt udskifte vindposen med vores 
vimpel. 
 
Generalforsamlingen er udsat indtil videre, indtil 
vi finder en løsning. Der vil derfor ikke blive op-
krævet kontingent før den har fundet sted. Der vil 
ikke blive nedslag i kontingentet, da sæsonen jo 
kun lige er begyndt. Dette anbefales både af DGI 
og DIF ud fra den betragtning, at der er tale om 
force majeure og kontingentet ikke dækker for x 
antal arrangementer, men mere et generelt med-
lemskab af foreningen. 
 
Årets instruktion er aflyst. Vi er for langt henne i 
det ellers planlagte forløb, så det kan ikke nås, 
ligesom de obligatoriske bassin øvelser kan heller 
ikke gennemføres. 
 

 
Der vil indtil videre ikke være en fast ro aften. 
Når den bliver genindført vil vi nok skulle dele os 
op i firemands grupper.  
 
DGI puljemidler 
Vi har ansøgt DGI om midler til 2 romaskiner 
model Concept 2 (18.000 kr.), 2 sæt kajakbukke 
model Epic (2.000 kr.), 8 Longjohn neopren våd-
dragter (9.000 kr.), 4-8 pakposer (1.000 kr.) i alt 
30.000 kr. Så må vi se, om og evt. hvor meget de 
vil støtte os med. Behandlingstiden for ansøgnin-
ger er blevet forlænget pga. krisen. 
 
Forårstræf i Hullehavn 
Træffet vil muligvis blive gennemført, men sik-
kert med færre deltagere, og det afhænger jo også 
af, om campingpladsen er åben til den tid. 

 
Kalenderen 

  
Maj 

 
Vi åbner for klubroning i klubbens kajakker og 
grej lørdag d. 2. maj. Mellem kl. 14 og 16 kan 
interesserede medlemmer møde frem og få tildelt 
en kajak, en pagaj og et skørt, som du så indtil 
videre kan betragte som din egen. Disse skal va-
skes i sæbevand og skylles efter brug, da der kan 
blive tale om at 2 skal dele en kajak. Der er åbnet 
for den udvendige vandhane, og afvaskningen 
skal foregå nede på skyllestativet, så vi ikke får 
glat sæbevand på forpladsen. Spand, sæbe og 
svampe er stillet frem ved den indvendige vand-
hane (husk at lukke igen både ude og inde). Man 
kan også låne en vest og evt. våddragt. Disse skal 
tages med hjem, da de er vanskelige at rengøre. 
 
To-sø d. 20.-24.        Kajaktræf i Hullehavn 
 

Juli 
 
Lørdag d. 4. Klubben har 30 års jubilæum 
 
18.-25. Havkajakroernes sommertræf 
 på Ærø 
 

Håber I alle er raske og ved godt mod. 
Pas godt på jer selv og hinanden! 
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Slisken er nu ryddet flot og klar til brug 


