
                                                                                                                                                                                                          

                                                                          Solrød Strand den 08.10.2014                                                                           

Nyhedsbrev nr. 22 

Her følger nyhedsbrev med informationer fra forskellige sider i klubben. 

 
Generalforsamling torsdag den 30.10. 2014  

Der er indkaldt til generalforsamling. Forslag til generalforsamling skal være 

formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, hvorefter 

dagsordenen sendes ud. Da lokaliteten afpasses efter antallet af deltagere 

bedes man oplyse, at man påtænker at komme Det gøres på www.rokort.dk   

under aktiviteter. Håber, at rigtig mange har lyst og mulighed for at deltage. 

Klubfest  

Festudvalget har lavet et opslag om klubfesten fredag den 31.10.2014. Der er 

tilmeldt 21 og festudvalget vil også gerne have at man tilmelder sig, da et 

passende sted skal vælges i forhold til antallet af deltagere. Tilmeld dig 

allerede i dag, for du skal da med?  

Kajakyoga opstart den 25.10.2014 kl. 14 i idrætscenteret 

Så er der Kajak Yoga igen i Idrætscentret for Solrød Strand Kajakklubs 

medlemmer, foreløbigt 5 gange i løbet af efteråret. Yoga er supergodt for os 

kajakfolk, da vi arbejder både med styrke, koordination, smidighed, balance 

og udholdenhed, både fysisk og psykisk. Kom og vær med: en gang, mange 

gange. Du behøver ikke at have prøvet det før. 

Til yogapraksis anbefales en tynd måtte eller liggeunderlag, et bælte/bånd til 

nogle af øvelserne, tæppe til afspænding, evt. pude. Du tilmelder dig via 

www.rokort.dk    

Instruktør: Annett 

Det var en stor succes sidste år.  

Nyhedsbreve på hjemmesiden 

Alle Nyhedsbreve fra 2014 kan nu ses på hjemmesiden. Du finder dem ved at 
gå ind på Nyheder 2014. Find opslagene, der fortæller at der er udkommet et 
nyhedsbrev. Når du åbner nyheden er nyhedsbrevet nu vedhæftet. 

 http://www.solrodkajak.dk/nyhedsarkiv/nyheder-2014 

http://www.rokort.dk/
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Svømmehal: 
 
Svømmehal startes op d. 25.10. samtidig med Annetts yogaundervisning. Det 
er fra kl. 15-18. Vi må kun svømme fra 15-16. Vi er ved at undersøge indkøb 
af polo- eller surfkajakker. Men vil have 3 store kajakker i svømmehallen.  
 
Mht. til familiemedlemmer er de velkomne, men de SKAL respektere, at 
medlemmer af dykker- og kajakklubben har førsteret.  
 
Jan vil hurtigst muligt etablere uddannelse af bassinreddere, så vi har det på 
plads. Det vil blive slået via rokort. Du kan læse mere om bassinprøven på  
http://www.solrodkajak.dk/aktiviteter/vintersaeson  
 

Facebook-gruppe oprettet - lige nu er der 33 medlemmer 

For at lette oprettelsen af opslag på Facebook fra vores medlemmer – og for 

dem, som følger os – har vi i hjemmesideudvalget besluttet at danne en 

Facebook-gruppe, som skal repræsentere Solrød Strand Kajakklub fremover 

på Facebook i stedet for den eksisterende Facebook-side. Det er en gruppe, 

hvor medlemmer af Solrød Strand Kajakklub anmoder om at blive optaget. 

Det er kun medlemmer af Solrød Strand Kajakklub der kan lave opslag, men 

alle på nettet kan se. Gruppen tilgås på via nedenstående link eller ved at 

søge på ”Solrød Strand Kajakklub” i Facebook:  

 https://www.facebook.com/groups/1557328377819031/  

På sigt lukkes den gamle facebook- side helt ned. 

Kajakfolder på vej 

En lille arbejdsgruppe arbejder for tiden med en lille kakjakfolder,  der skal 
give mulige medlemmer af klubben lidt information om klubben og måske få 
lyst til at prøve kajaksporten.  

Personlige oplysninger 

Når du går ind på www.rokort.dk og klikker på dig selv, er der bl.a. et felt der 
hedder kontakt. Dette felt er til oplysninger om navn, tlf. og mail til en 
pårørende. Hvis der skulle ske noget på en tur eller lign. kan man der se, 
hvem man skal kontakte. Har du fået udfyldt det? 

Hvis du ændrer din egen mail i rokort er det vigtigt, at jeg også får det oplyst, 
så jeg kan rette den i maillisten, der bruges til at sende nyhedsbreve mv. ud. 

Tak. Klaus kajak.klaus@gmail.com  
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Til alle med kajak i kajakhuset 

 

Huset er bygget om og næsten færdigt. Der mangler stadig indretning af 8 

pladser i midten af huset. 

 

De etableres når der er bygget opbevaring til klubbens svømmeveste, 

våddragter, paddlefloats m.m. Kajakkerne er flyttet rundt, og vi forsøgte at 

indkalde ejerne i september, men langt fra alle mødte op for at vise hvor 

deres kajak nu er placeret. 

Derfor prøver vi igen, denne gang lidt anderledes. Kajakejerne vil snart 

modtage en mail, hvor I skal svare med angivelse af Jeres, nye placering. I 

må selv lige smutte forbi kajakhuset og tjekke, hvor Jeres kajak nu ligger. 

Nummereringen i kajakhuset er små røde skilte med hvide numre placeret på 

indersiden af hver plads. 

    

Pladserne fra 33 til 48 er til klubkajakker og kan IKKE ændres. Vi udsender 

mail snarest, så vi har overblik inden generalforsamlingen. 

Med venlig hilsen  

Kajakhusbestyreren 



 
Godkendelse af vores skurvogn eller mangel på samme 

 

 

 
Ikke engang I jeres vildeste fantasi kan I forestille jer, hvad Teknik og Miljø 
har af krav til den lille uskyldighed, som skal virke til gavn for klubben efter at 
det lykkedes kommunen at sparke vore planer om et klubhus til et meget 
langvarigt hjørnespark. Vedlagt det som Teknik og Miljø kræver, så I forstår 
hvad bestyrelsen kæmper med (og har brugt oceaner af kræfter på): 
 

 Facadetegninger, herunder redegørelse for niveaufri adgang,  

 Snittegning af pavillonen,  

 Redegørelse for fundering,  

 Redegørelse for ventilation,  

 Oplysning om rottesikrings udførelse,  

 Kloaktegning, herunder redegørelse for regnvand 

 Dispensationsansøgning for etablering af el-varme, 

 Redegørelse for (efter)isolering da pavillonen ikke opfylder 
minimumskrav til isolering af midlertidigt opstillede pavilloner (bilag 6, 
afsnit 3, tabel 4 i Bygningsreglement 2010(BR 10)). 

 
Niveaufri adgang = kørestolsbrugere. 
 
Hvis Teknik og Miljø bliver ved med at spænde ben for os, kan udgangen på 
det hele blive at vi må sælge skurvognen igen. SSKA (kajakklubben) holder 
møde med Teknisk Forvaltning d. 23. oktober. 
 
Formanden 

 

 

 



Regler for brug af container 

Der må ikke være noget vådt i containeren. Og bad og wc kan pt. ikke  

             

benyttes pga. manglende vand- og kloaktilslutning. Skabene kan bruges til 

privat opbevaring, mens man er ude at sejle, og hvis man vil låse det af, skal 

man selv medbringe en hængelås hver gang. Skabene kan ikke bruges til 

privat opbevaring, når man ikke er der. Et enkelt skab er forbeholdt klubting. 

I venstre afdeling er mulighed for at lave kaffe mv. og selv sørge for hyggen. 

Der er mulighed for klub- og private opslag på opslagstavlen. 

 

Ansvar for container og klubhus er Mie og Marianne 

Husk at tjekke www.solrodkajak.dk  jævnligt. Der kan du finde rigtig mange 

oplysninger. Input til nyhedsbreve, billeder til hjemmesiden, datoer for 

aktiviteter til kalenderen mv. modtages med tak.  

Mange venlige hilsner  

Klaus 

 kajak.klaus@gmail.com                                                                                                                        
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