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                                                                          Solrød Strand den 19.09.2020                                                                                                                                            
Nyhedsbrev nr. 89          
 
Kære medlem 

Velkommen til Dennis. 

Fra bestyrelsen  

 

Foreløbig indkaldelse og dagsorden til generalforsamling 

Der indkaldes hermed til generalforsamling torsdag den 29. oktober 2020. 

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde, senest den 14. 

oktober 2020 skriv til formand@solrodkajak.dk 

 

Foreløbig dagsorden til generalforsamling for Solrød Strand Kajakklub  

Sted: Klublokale 5A, beliggende i Solrød Idrætscenter. 

Tid: torsdag den 29. oktober 2020 kl. 19.00  

• Valg af dirigent  

• Valg af 2 stemmetællere  

• Formandens beretning  

• Foreningens regnskab  

• Valg af bestyrelsesmedlemmer  

• Lars Jørgensen – modtager genvalg 

• Kurt Engberg – modtager genvalg 

• Kirsten Hjøllund – ikke på valg 

• Annelise Koch-Henriksen-modtager genvalg 

• Henriette Marchsteiner – ikke på valg  

• Klaus Frydendal – ikke på valg 

• Lene Nørskov – Ikke på valg 

• Suppleant - Lene Knutzen - ikke på valg 

mailto:formand@solrodkajak.dk


2 
 

• Valg af revisor – Hans Nørskov  

• Valg af revisorsuppleant -Bestyrelsen foreslår– Claus Schmidt  

• Indkomne forslag  

• Eventuelt  

 

Endelig dagsorden og regnskab fremsendes 8 dage før generalforsamlingen  

Du bedes tilmelde dig på www.rokort.dk  af hensyn til Corona vil der kun 

være øl, vand samt håndsprit. 

Er du syg eller utilpas skal du selvfølgelig ikke møde op 😊 

Formanden 

 

Covid-19 

Alle aktiviteter og arrangementer i klubregi, vil altid være med det forbehold, 

at myndighedernes beslutninger og krav kan ændre på det planlagte. Hvis du 

er tilmeldt et arrangement, vil du blive kontaktet, hvis der sker ændringer.    

 

Bestyrelsen 

 

Kajak fitness 

Husk at dit medlemskab i kajakklubben også giver dig adgang til 

motionslokalet i Solrød Idræts Center hver tirsdag og torsdag fra kl. 19:00-

21:00 Første gang tirsdag den 6. oktober 2020. Så er der rig lejlighed til at 

holde kondien ved lige og mødes med dine kajakvenner. Aktiviteten slås op 

på rokort.dk, hvor man også SKAL tilmelde sig aktiviteten. Der udsendes ikke 

mail om opslagene på rokort.dk 

Coronareglerne udmeldt af kommunen primo sept. 20 skal selvfølgelig 

overholdes: 

• Der må maksimalt være 7 personer i lokale 1 og 12 personer i lokale 2. 

• Det maksimale antal personer er gældende for stuen og 1. sal samlet. 

Foreningens/brugernes ansvar: 

 

http://www.rokort.dk/


3 
 

 

• Foreningen skal udpege en ”Corona vagt”, som skal sikre, at der på intet tidspunkt er 

flere tilstede end det tilladte maksimum. Vagten skal stå ved indgangen. 

• Alle kontaktflader, det vil sige der, hvor hænderne har rørt, skal sprittes af før og efter 

brug. 

Det gælder blandt andet maskiner, udstyr og dørhåndtag. 

• Der skal være mindst to meters afstand mellem hver person i motionsrummet, hvilket i 

praksis betyder at ca. hver anden maskine kan benyttes. 

• Sørger for at lufte ud jævnligt, ved at åbne døre ud til parkeringspladsen. 

• Alle skal vaske eller spritte hænder, når de kommer og når de går. Hver bruger bør 

medbringe eget sprit for en sikkerheds skyld. 

• Sikre at både sundhedsmyndighedernes og kommunens regler og retningslinjer bliver 

overholdt. 

Idrætssektionen sørger for at: 

• Rengøre motionslokalerne hver morgen inden det tages i brug. 

• Sætte afstandsmærkater, hvor det er relevant. 

• Stille sprit og klude til rådighed til den løbende rengøring henover dagen 

Omklædningsrum: 

• Der stilles et omklædningsrum til rådighed for kvinder og et omklædningsrum til rådighed 

for herrer, begge i gult område, i foreningens tid. 

• Omklædningsrummene kan alene benyttes af brugere til motionsrummet. 

• Afstandskrav på minimum 2 meter skal overholdes. 

• Den samlede kapacitet i hvert enkelt omklædningsrum skal overholdes (se det 

maksimale 

antal på døren)." 

Vi ses i motionslokalet hilsen Kim Schøler. 

 

Svømmehal 

Der er planlagt opstart den 24. oktober og man SKAL tilmelde sig via rokort. I 

skrivende stund, er det ikke afklaret, hvordan Covid-19/ Corona- 

forebyggelsen skal foregå. Det vil blive formidlet via mail/ Nyhedsbrev og via 

hjemmesiden. Her kan man altid læse de gældende regler på  

http://www.solrodkajak.dk/sikkerhed-og-vejledninger/corona-virus-og-

kajakklubben  Tidspunkt for bassin redder prøven vil blive udmeldt, når det er 

kendt.  

http://www.solrodkajak.dk/sikkerhed-og-vejledninger/corona-virus-og-kajakklubben
http://www.solrodkajak.dk/sikkerhed-og-vejledninger/corona-virus-og-kajakklubben
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Førstehjælpskursus lørdag den 12.12. 

Mange af klubbens instruktører skal have fornyet deres førstehjælpsbevis, 

inden for de næste måneder. I den forbindelse er klubben selv at være vært 

ved et førstehjælpskursus. Der er plads til 16 personer på et kursus,  

altså langt flere pladser end vi er instruktører, derfor vil der også være 

pladser til "almindelige" medlemmer, der godt kunne tænke sig at gøre en 

forskel. 

Klubben betaler dit kursus, du giver lidt af din tid. 

Datoen bliver lørdag den 12.12.  fra 9.00- 17.30. Meld dig på rokort.  

https://www.hjaelptilliv.dk/forstehjalp-fartojer-og-sosport 

Kursus er pt. fuldtegnet, men man kan komme på en ”venteliste” via 

tilmeldingen på rokort og få en plads, hvis der er folk, der bliver nødt til at 

melde afbud. De første16 på listen er sikret plads, dog har instruktører 

fortrinsret.  

Bestyrelsen 

Memberlink app  

Når du får mail fra MemberLink, er der nu en opfordring til at lægge deres app 

ind på din telefon. 

                                           

https://www.hjaelptilliv.dk/forstehjalp-fartojer-og-sosport
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Det er nu ikke voldsomt meget, du kan bruge den til. Det skyldes, at vi 

primært bruger rokort, hjemmeside og nyhedsbreve til kommunikation. Vi har 

pt. ikke planer om at ændre på det. En ting kan du dog se, nemlig alle de 

mails, der er udsendt via MemberLink. 

Vores it-vejledning vil blive opdateret med omtalen af denne app. 

Klaus       

 
 
En vellykket tur til Næstved og Karrebæksminde søndag den 12.09.2020 

 

Der var tilmeldt 16 friske klubmedlemmer og vi startede turen med godt 
humør og i solskin ved Næstved Kajak og Canoklub cirka kl. 10.30. En del 
kørte selv og andre havde deres både på traileren.  

Turleder og formand Lars, der 
også kørte traileren, måtte i 
sidste øjeblik ændre ruten fra 
sæltur til Avnsø til det mere 
beskyttede farvand omkring 
Gavnø ved Næstved. 
Jeg var ret spændt på dagen, 
da jeg skulle møde en del fra 
klubben jeg ikke havde hilst på 
før -men det gik over al 
forventning, bortset fra at min 
egen kajak tilsyneladende har 
fået et umiddelbart 
uidentificerbart hul under 

sædet-og jeg måtte derfor pumpe som en gal på sidste halvdel af turen. 
Desuden havde jeg overset mit spraydæk blandt bunkerne i min bil blandt det 
meget andet udstyr man skal huske til en tur: vandflasker, kasket, solbriller, 
redningsvest, evt. ekstrapagaj, skiftetøj, madpakke, drikkevarer, termoflaske, 
kort, GPS, redningsline, måtte til at sidde på, vandtæt kamera hvis man har et 
sådant, osv. osv. (Aldrig gå ned på udstyr) Men jeg fik meget heldigt lov til at 
låne et i Næstved Kajakklub.       
 
Vi spiste frokost i Karrebæksminde hvor madpakkerne var pakket ud 5 
minutter efter landing. 
 
På vej ud lagde vi i den sydligste del af kanalen på den anden side af 
vejen bagved klubben hvor vi overværede kanoroere, der øvede sig til 
kanocertifikat, da de som ledere skulle afsted med 70 efterskoleelever.  
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Efter et gruppebillede roede vi op ad kanalen fra Næstved ud i Karrebæk 
Fjord. Vi roede syd om Gavnø og videre langs kysten under den smukke lave 
bro ved godset af samme navn. Umiddelbart efter kunne vi beundre et par 
havørne der kredsede oppe over vores hoveder. Inde på den lave kyst var 
der store flokke af viber, ryler og i hundredvis af andre vadefugle. Derfra stred 
vi os i frisk vind gennem fjorden de 10 kilometer over til kysten ved Enø; 
  

                      
 
Marianne førte an foran resten af flokken i skarpt tempo, som den der senest  
havde roet i farvandet sammen med Kirsten. Krydset over til Enø kunne godt 
blive lidt ´rough´, som hun udtrykte det.  
 

PÅ vej tilbage i det lange kryds over fjorden fra Karrebæksminde med vinden 
fra stik vest var feltet måske lidt uhensigtsmæssigt ret spredt, fordi nogen 
søgte læ lidt mere østligt for resten af gruppen. Vi var nogle stykker, der var 
udfordrede af bølgerne, der kom stik bagfra, men som til gengæld også gav 
herlige muligheder for at surfe. 
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Der blev lejlighed til for formanden at praktisere en hurtig makkerredning 
under vanskelige forhold i det oprørte vand, da der var en enkelt kæntring.  
 

           
 
 

   
 

Vi undgik regnen og landede igen ved Næstved klubhuset allerede ca. 15.30.  
Denne gang foran selve kajakklubben, da vi på tilbagevejen roede igennem 
den nordlige del af den 5 kilometer lange kunstigt gravede kanal, der 
forlænger Susåen ud til fjorden. 
 
Igen var jeg lamslået over hvor lynhurtigt kajakkerne blev tømt, skiftet tøj og 
læsset på traileren - en skam der ikke findes mesterskaber i denne disciplin. 
Efter turen var der lidt evaluering over en øl i klubhuset. Der var lidt frustration 
hos nogle klubkammerater over, at mange var tilbage i kajakkerne og klar til 
at ro videre allerede efter godt en halv times frokost. En anden gang kunne 
alle deltagere gå en tur ned for at se på broen og de livlige omgivelser langs 
havnen i Karrebæksminde og måske have taget en fadøl og en snak sammen 
og på den måde forlænge udflugten og turen lidt.  
 



8 
 

 
 
Som nyt medlem vil jeg gerne sige tak for en virkelig god modtagelse og for 
en pragtfuld tur - jeg er taknemmelig over at komme ind i en så aktiv klub. 
 

Hilsen Karen B. Høi 
 
De fine papirklip er lavet af Karen.  
 

http://www.solrodkajak.dk/billeder-2020 

 

 

Aunø Fjord/ Knudshoved Odde den 26. september 2020 

Her er en sensommertur/trailertur til Aunø Fjord/Knudshoved Odde. 

Når jeg er i vores sommerhus ror jeg på Aunø Fjord - et meget smuk 

naturområde, som flere af jer kender fra "sælturene". Næsten sælgaranti er 

der,  men det er også et område, hvor havørne holder til - så hvis vi er 

heldige..... 

Afgang fra klubben kl. 8.30 med kurs mod Aunø Fjord - enten med trailer eller 

kajakkerne på private biler. 

For enden af Skaverupvej sætter vi kajakkerne i vandet og ror langs 

indersiden af Knudshoved Odde - rundt om pynten og ca. 10 km nede på 

ydersiden af Odden hiver vi kajakkerne op igen. 

Der er mulighed for alternativ rute, hvis vejret driller. Ro ansvarlige er Kirsten 

Hjøllund og Marianne Jenlar. 

Vigtigt: Noter - ved tilmelding - hvis der ikke bliver trailertransport, om du selv 

kan transportere din kajak, og evt. have en extra med. Det gælder både kajak 

og passagerer. Hvis du vil melde dig til at køre kajaktraileren, så skriv det ved 

tilmeldingen. Tak :-) Bemærk at rokort-versionen på mobil desværre IKKE 

viser de bemærkninger, man skriver, når man tilmelder sig. Så du må lige 

forbi pc for at få det hele med.  

Venlig hilsen Betty 

 

 

http://www.solrodkajak.dk/billeder-2020
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Der forekommer også sæler i vort hjemmefarvand. Se hvad Claus og Pia 

oplevede ved Mosede 

 

                 

 

 

Vigtige datoer  
 

 
Opstart kajakfitness i år tirsdag den 6. oktober (fast tirsdage og torsdage) 

 
Standerstrygning den 18. oktober kl. 10 

 
Generalforsamling den 29. oktober i Idrætcenteret, mødelokale 5A 

 
Opstart svømmehal lørdag den 24. oktober 

 
Julefrokost fredag den 20. november tilmelding via rokort.   

 
Førstehjælpskursus lørdag den 12. december.  

 
Opstart kajakyoga de udvalgte lørdage annonceres via mail fra rokort 

 
Pagajen – udstyr der skal videre 
 



10 
 

Har du udstyr, som du af en eller anden grund vil af med, og du tror, at der er 
andre medlemmer i klubben, der kan få glæde af det, kan du få det med i 
Nyhedsbrevet. Send detaljerede oplysninger evt. med billeder til    
nyhedsbrev@solrodkajak.dk 
 
I Nyhedsbrevene er du en aktiv medspiller. Så billeder, tekster både korte/ 

længere og informationer til kommende nyhedsbreve modtages med tak        

Gamle Nyhedsbreve kan findes under Nyheder fra det år, hvor Nyhedsbrevet 
blev udsendt fx 2019 http://www.solrodkajak.dk/nyhedsarkiv/nyheder-2019   
 
Billeder der lægges på facebook, lægges løbende på hjemmesiden. Ved 
mange billeder, laves der et udvalg. Har du en profil og har du endnu ikke 
fået tilmeldt dig fb- gruppen gøres det let ved at sende en anmodning. (Man 
skal være medlem af gruppen, for at kunne slå noget op.) Gruppen tilgås på 
denne adresse https://www.facebook.com/groups/1557328377819031/ 
eller ved at søge på ”Solrød Strand Kajakklub” i Facebook. Godt og vel 
halvdelen af dem, der er i denne gruppe er aktive medlemmer af klubben. Der 
er pt. 168 medlemmer. 
 
Der er rigtig meget gang i klubben, hvilket tydeligt ses, når man går ind på 
hjemmesiden 
 
http://www.solrodkajak.dk/billeder-2020  
 
Tjek også video ud!  Vær opmærksom på, at der går lidt tid, før videoerne 

bliver hentet ned, men så bliver der også show-time      . 

 
Har du noget (fra klubsammenhæng), som du synes, andre også skal have 
fornøjelse af, så send det til mig. 
Klaus 
 
God fornøjelse. 

Tak for Jeres bidrag                                                                                

                                                                             Mange venlige hilsner 
                                                                                          Klaus   
                                                                        nyhedsbrev@solrodkajak.dk                                                                             
                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                www.solrodkajak.dk 
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