
 
 
Generalforsamling og bådedåb 
Da retningslinjerne for forsamlinger er udvidet 
kan vi afholde generalforsamlingen lørdag d. 27. 
juni kl. 13. som planlagt. Vi vil stadig gerne have 
forhåndstilmelding til Hans på hketil@gmail.com 
eller 30 22 46 15 (ved SMS husk navn) senest 
lørdag d. 20. juni. Vi vil navngive klubbens sene-
ste nyanskaffelse. 
 
Brug af klubkajakker 
Vi fastholder vores nuværende retningslinjer for 
brug af klubkajakker og grej. 
 
Åbning af klublokaler  
Vi har nu åbnet for brug af omklædningsrum, toi-
letter og klubstue under flg. forudsætninger: 
  
1. Hvis du føler dig sløj, så bliv hjemme. 
2. Hav fokus på hosteetikette, håndhygiejne og 
    kontaktpunkter. 
3. Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyp- 
    pighed og varighed. 
 
Vi har opsat dispensere til skummende håndsæbe 
og papirservietter samt papirkurve i damernes 
omklædningsrum og i køkkenet. I alle 3 rum fin-
des der forstøvere med sprit til kontaktpunkter – 
spritten skal ikke tørres af bagefter men bare tørre 
op selv. 
 
Hold også afstand på broen 
Hvis der samtidig er medlemmer/grupper, der 
ønsker at isætte og optage kajakker på broen, har 
de, der skal i land, ”forkørselret” til at komme op 
og fri af broen – ligesom på togstationer. 
 
Rengøring af lokaler 
DGI anbefaler daglig rengøring af rummene. Da 
klubhuset langt fra benyttes hver dag, mener vi, at 
det ville være overkill i vores tilfælde. Bestyrelsen 
ønsker ikke at binde sig op på en sådan rutine, så 
vær OBS på, at der ikke gøres rent. 
 
Rengøring af grej 
DGI har lavet en lille video om rengøring af grej. 
Da de interesserede har fået udleveret svømmeve-
ste, skørt og pagaj til personlig brug gælder det 
først og fremmest rengøringen af kajakken sidst i 
filmen: 

 
 
https://www.dgi.dk/kano-og-kajak/kano-og-
kajak/artikler/justerede-corona-retningslinjer-for-
kano-og-kajak  
 
I denne forbindelse vil vi gerne opfordre vores 
medlemmer til at anskaffe personligt grej (pagaj, 
skørt og svømmevest). Dels fordi det er en fornø-
jelse at have grej, der passer til én personligt og 
dels for at frigøre klubgrejet til nye medlemmer. 
 

Kalenderen 
 

Juni 
  
 Bestyrelsesmøde 
 
Lørdag d. 27. Generalforsamling kl. 13 

 
Det bliver dejligt at skrive om noget andet end 
corona retningslinjer. 
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