medlem af

Utilsigtet hændelse
I forlængelse af artiklen i sidste Pagaj vedhæfter
jeg en ny beretning fra Korsør Roklub – ikke for
at afskrække nogen, men for at I selv kan drage
nogle konklusioner og måske blive klogere.
Generalforsamling lørdag d. 9. marts kl. 14
Hvis nogen har lyst til at bage lidt lækkert til kaffen, så giv gerne besked til hketil@gmail.com. Vi
vedhæfter regnskab og bestyrelsens forslag til
vedtægtsændringer, som skal gøre det muligt at
optage yngre medlemmer på visse betingelser.
Der er ikke indkommet andre forslag. Dagsorden
ifølge vedtægterne. Alle i bestyrelsen modtager
genvalg, men på den anden side ser vi meget gerne nye ansigter, så har du lyst til at være med i
arbejdet, hører vi meget gerne fra dig.

Nye kajakker.
Vi har fået en ny NUKA kajak fra Arrow betalt af
DGI midler. Vi vil søge om penge til yderligere 12 nye kajakker til mindre roere. Indkøbet skyldes,
at vi i år muligvis får et par yngre roere, men kajakkerne kan selvfølgelig med fordel benyttes af
alle mindre roere, når de er klargjort. Vi har efterhånden så mange både klub- og private kajakker,
at vi er ved at få pladsproblemer og skal til at
tænke på alternative opbevaringsløsninger.
Hjertestarter
Værftet har spurgt, om vi vil være med til at finansiere opsætning af en hjertestarter ved Værftet.
Det mangler der i den nordlige bydel – ikke
mindst i forbindelse med den udvikling af området, som forhåbentlig kommer. Det har vi og fore
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løbig 3 andre aktører sagt ja til. Vi har endnu ikke
besluttet beløbsstørrelse. En hjertestarter koster
22.000 kr. og Værftet har fået 10.00 kr. i tilskud
fra fonde.
Kalender
Svømning hver mandag kl. 19-20 i Rønne svømmehal til og med d. 29. april.
Februar
Lørdag d. 23

Rullestue kl. 13-16 i Søndermarkskolens bassin. Alle
pladser er optaget. Vi mødes
kl. 12 i klubben.
Marts

Lørdag d. 2.

Rullestue kl. 13-16 i Søndermarkskolens bassin. Alle
pladser er optaget. Vi mødes
kl. 12 i klubben.

Lørdag d. 9.

Generalforsamling kl. 14.
Dagsorden ifølge vedtægter.

Søndag d. 10.

Kajakleg for aktive medlemmer i Rønne svømmehal
kl. 15-18 med de 3 andre
klubber. Vi mødes i klubben
kl. 14 og pakker traileren.

Torsdag d. 21.

Paddlerkursus kl. 17-21 i
Rønne roklub.

Tirsdag d. 26.

Bestyrelsesmøde kl. 16 og
infoaften for årets svællinger
kl. 19.
April

Mandag d.
1.+8.+29.

Svømmeprøver for svællingerne

Lørdag d. 27.

Redningsøvelser for svællingerne kl. 19-20

Søndag d. 28.

Grundlæggende roteknik for
svællingerne i den lille stenbrudssø kl. 10-14
Maj

Tirsdag
d. 7.+14.+21+28

Instuktionsaftener på havet
kl. 17-20

Søndag d. 5.

Standerhejsning og bådedåb
kl. 14

Fredag d. 10.

Officiel indvielse i Boderne
af de nye sheltere kl. 14 med
indbudte honoratiores

Lørdag d. 11.

Åbent hus kl. 12-15
Juni

Lørdag d. 1.

Længere dagstur (10-12 km.)
med madpakke og evt. badetøj for svællingerne kl. 9-16

5.-10.

Samvær på Hullehavn Camping med roere fra Brøndby
og Køge

Tirsdag d. 11.

Sidste instuktionsaften på haet kl. 17-20

Lørdag d. 15.

Grillaften med overrækkelse
af beviser og Svanebreve.
September

Søndag d. 1.

1. hjælps kursus sammen
med de andre kajakklubber

7.-8.

Weekend tur med overnatning i telt og mad på stormkøkken fælles med øens andre kajakklubber. Rute og
overnatning lægges efter vind
og vejr.

