
 

Arbejdsdagen lørdag d. 24. september 

En halv snes medlemmer mødte op og gik til den 

med højt humør. Vejret var perfekt: vindstille og 

sol. Der blev savet, malet, demonteret, drukket 

kaffe, spist pølser, savet grene og ryddet krat, ryd-

det ud og kørt på lossepladsen. Ved 16-tiden hav-

de vi nået alle opgaver og kunne give highfive for 

veludført arbejde, 

 

 

 

Renovering 

 

Håndværkerne arbejder på højtryk, og der er håb 

om, at de kan blive færdige til standerstrygningen. 

Vi er en håndfuld medlemmer, som de sidste par 

uger nærmest har boet i klubben og knoklet med 

at køre affald på lossepladsen, male, male og male 

i dagevis, flyttet rundt på ting, så håndværkerne 

kunne komme til og gået til hånde. Pladsen er 

trang i bådhallen, så vi har været nødt til at flytte 

lidt rundt på kajakkerne. Heldigvis er aktiviteten i 

klubben for nedadgående, og vi håber, at I vil ha-

ve forståelse for situationen og bære over med 

roderiet under processen. 

 

Årets sidste klubtur 

Søndag d. 16. oktober satte vi en bil i Melsted og 

kørte til Kåsen ved Svaneke fyr, hvor vi satte ka-

jakkerne i vandet og begav os nordpå. Vejret var 

fantastisk: Sol fra en skyfri himmel, stille vind fra 

SV og tindrende klart vand. Der blev roet inden 

om alt, der kunne ros indenom, så der kom lidt 

fun-marks på kajakkerne. 
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Kalenderen 

 

Oktober 

 

Roaften hver torsdag kl. 16 - 19 

 

Svømning hver mandag kl. 19-20 

 

Onsdag d. 26. Bestyrelsesmøde kl. 17-19 

 

Søndag d. 30. Standerstrygning og bådedåb 

kl. 14 – selvom flagstangen 

allerede er taget ned pga. re-

noveringen       

 

November 

 

Søndag d. 13. Kajakleg i Rønne svømmehal 

 kl. 15-18 sammen med de 

andre klubber 

 

December 

 

Søndag d. 11. Kajakleg i Rønne svømmehal 

 

Januar 

 

Søndag d. 8. Kajakleg i Rønne svømmehal 

 

Februar 

 

Søndag d. 5. Kajakleg i Rønne svømmehal 

 

Marts 

 

Søndag d. 5 Kajakleg i Rønne svømmehal 


