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                                                                          Solrød Strand den 7.12.2020                                                                                                                                            

Nyhedsbrev nr. 91          

 

Kære medlem 

Velkommen til Jelena, Peter W., Nicolai, Peter N., Maiken, Søren L, Søren B. 

Bo, Vivi og Ole som nye medlemmer.  

Tak til klubbens 5 bassinreddere: Thomas, Allen, Martin, Michael og Lars 

formand, for at de har taget prøven, og dermed gør det muligt for os at bruge 

svømmehallen. 

 

Som det vil være de fleste bekendt, er Solrød kommune blandt de 38 

kommuner, hvor der fra den 9. december 2020 til 3. januar 2021 vil være flg. 

restriktioner  

I 38 kommuner er der følgende restriktioner fra 9. december til 3. januar: 

  

• Al indendørs idræt lukkes ned 

• Udendørs idræt kan fortsat gennemføres, når de øvrige retningslinjer følges 

• Forsamlingsforbuddet om max 10 personer gælder alle uanset alder 

• Myndighederne opfordrer til, at man tager restriktionerne fra sin hjemkommune med sig, hvis man 

krydser kommunegrænsen. Hvis man bor i en af de 38 kommuner, kan man såleles godt dyrke fitness 

eller spille håndbold i en anden af de 38 kommuner, men ikke i øvrige kommuner. 

• Professionel idræt er fortsat undtaget 

• Tilladelsen til 500 tilskuere inkl. deltagere gælder kun udendørs – ikke indendørs 
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Det betyder for os, at kun kajakture med maks. 10 deltagere kan 

gennemføres. 

Alle andre aktiviteter: svømmehal, kajakyoga, kajakfitness, 

førstehjælpskursus og nytårskur er hermed aflyst. 

Vi glæder os alle til normale tider. Pas godt på dig selv og hinanden. 

Formanden 

 

Fra bestyrelsen  

 

Referat af generalforsamling i Solrød strand Kajakklub 

Afholdt i SIC, lokale 5A onsdag den 2.12.2020 kl. 19.00 

Formand Lars Jørgensen bød alle velkommen til generalforsamlingen. 

 

Punkter på dagsordenen: 

1.Valg af dirigent 

Pia Rude Truelsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt og gav ordet til formanden. 

 

2.Valg af to stemmetællere 

Det blev besluttet at vælge stemmetællere, hvis der blev behov for tællere. 

 

3.Formandens beretning 

Formand Lars Jørgensen fremlagde beretning. Beretningen blev taget til 

efterretning.  

 

4.Foreningens regnskab 

Kirsten gennemgik (i Henriettes fravær) klubbens regnskab. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

5.Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Der var ingen modkandidater og bestyrelsen fortsætter således: 

• Lars Jørgensen modtog genvalgt (2020-2022) 

• Kurt Engberg modtog genvalg (2020-2022) 

• Kirsten Hjøllund var ikke på valg 

• Annelise Koch-Henriksen modtog genvalg (2020-2022) 

• Henriette Marchsteiner var ikke på valg 

• Klaus Frydendal var ikke på valg 

• Lene Nørskov var ikke på valg 

• Suppleant Lene Knutzen var ikke på valg 

 

6.Valg af revisor 

Hans Nørskov Henriksen modtog genvalg. 

Valg af revisor suppleant 

Claus Schmidt modtog genvalg. 
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De genvalgte bestyrelsesmedlemmer, suppleant, revisor og revisorsuppleant 

modtog bifald. 

 

7.Indkomne forslag fra medlemmer 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

8.Eventuelt 

Formanden orienterede om, at ingen investorer havde ønsket at byde på 

sokkelgrunden ved Stranden Hus. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

    Solrød strand, den 2.12.2020 

 

 

Lars Jørgensen    Lene Nørskov Henriksen 

Formand      Referent  

 

 

Pia Rude Truelsen 

Dirigent 
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Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen et konstituerende møde.  
Funktionerne i bestyrelsen forblev uændret.  
 
Se http://www.solrodkajak.dk/om/bestyrelse 
 
 
Formandens beretning, Corona året 2020 
  
Et dårligt år for Solrød Strand Kajak Klub, eller hvordan? 
Svaret må være både og…døm selv. 
 
2019 der havde været det ”største” år i klubbens historie målt på aktiviteter og 
nye medlemmer, gik stille og roligt på held. Den årlige julefrokost blev afholdt 
i klubhuset med mange deltagere, Mogens fik lov til at opbevare den ”gyldne 
pagaj” 1. år for sin indsats i kajakken, 1225 km var det blevet til. Nogle få 
trodsede kulden og mørket og var med til Kajak Lucia i København, egentlig 
en stor oplevelse, men med få deltager, herfra. Traditionen tro var der 
”nytårskur” med rotur og ”bobler” den sidste dag på året. 
 
For at imødegå efterspørgslen på kajakpladser i det lukkede skur, har vi 
været nød til at bede de medlemmer, der havde ubenyttede kajakker liggende 
i skuret om at fjerne disse, jævnfør vores regler for at have en plads i skuret. 
Det gav lidt sure miner og medlemsfrafald. Vi er nød til at gøre det igen i 
starten af 2021. Ventelisten vokser. 
 
I januar afholdte Kirsten og jeg et velbesøgt kuldekursus. Især den etape der 
forgik i klubhusets varme var velbesøgt….naa der var nu også mange roere, 
der var med på vandet og fik mærket  det kolde vand på egen krop. 
 
Bestyrelsen havde vedtaget at bruge omkring 30 - 35.000 kroner på SUP 
udstyr, så klubben også ville kunne tilbyde denne aktivitet, med uddannelse. 
Marianne Jenlar havde i efteråret gennemgået uddannelsen til instruktør IPP1 
i sup, senere er Lene Nørskov også blevet instruktør IPP1 sup. 
 
Også i år havde vi valgt at investere i et par annoncer i lokalsprøjterne, det 
gav pote 34 personer var mødt op til åbent hus d 8/3, det var jo sindssygt 
mange, tænk hvis alle meldte sig ind, ville vi overhovedet kunne indlemme og 
uddanne så mange?? 
Bang.. 5 dage senere blev Danmark lukket ned grundet Covid-19, det samme 
gjorde den forventede medlemstilgang, jeg tror kun der kom 6-7 nye 
betalende medlemmer ud af anstrengelserne, mange fik pengene tilbage. 
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Situationen var ny, ja den ændrede sig nærmest fra dag til dag, nye 
anbefalinger nye restriktioner. Svømmehal aflyst, kajakfitness aflyst, Yoga 
aflyst, klubbens instruktørsamling aflyst, DKF´s instruktørsamling aflyst, 
klubhuset måtte ikke benyttes, ingen forsamlinger over 10 personer, ingen 
kurser. I første omgang prøvede vi at holde bådskuret åbent for 
medlemmerne, det fungerede ikke rigtigt, og vi vurderede, at det var bedst 
også at lukke dette. Folk blev varslet, så de kunne nå at få hentet deres 
private kajakker hjem, hvilket mange gjorde. 
 
D. 23 april blev Corona sanktionerne lempet så meget, at vi kunne åbne 
kajakskuret, det var blevet tilladt at dyrke idræt udendørs, klubstanderne blev 
sat uden festivas eller arbejdsdag. Medlemmerne kunne igen komme på 
vandet i klubkajakkerne, officielt kunne vi så småt komme i gang igen. 
 
Det nye SUP team, Andre´, Marianne og Lene har uddannet 10 ”suppere”, 
fortrinsvis i Ishøj havn, det er vist noget med, at 
vandet gerne må være ”fladt”, når man skal 
lære at stå på et board. Husk også et registrere 
din tur på rokort, når du bruger vores SUP 
boards. 
 
9 nye iPP2 kajakroere var hvad det blev til i år, 
altså et kursus, det valgte jeg selv at afvikle, det 
ville alligevel være mig, der blev syndebukken 
hvis vi startede en smittekæde. Det skal siges, 
at vi i år har fået en del medlemmer, der har 
meldt sig ind i klubben, med et friskt 
kommercielt bevis i baglommen. (De private 
udbydere har været noget mere ”large” i 
fortolkningen af Corona anbefalingerne.) 
 
Næsten lige som vi ”plejer”, har vi haft elever fra 10ende Solrød, på vandet i 
kajak, Marianne og Co. havde 2 dage med SUP i Ishøj havn, for unge fra 
ungdomsskolen. Vi håber, at arbejdet med ungerne giver os lidt goodwill fra 
kommunens side. 
 
Jeg har lige set på lidt statistik fra rokort. Vi har roet over 25000 kilometer 
plus /minus moms, der har været 265 aktivitets opslag på rokort siden sidste 
generalforsamling, har I også fået en enkelt mail…?? 
 
Imellem standerhejsning og standerstrygning, har der været fast klubroning 
hver onsdag aften og lørdag formiddag. Jeg tror at det er første år, hvor det 
har været så konsekvent, rigtig mange har deltaget. Det er fedt at konstatere, 
at også nogle af de nye medlemmer er begyndt at arrangere ture for alle, 
senest i lørdags. 
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Vi har også været på ture længere væk. 
I Pinsen havde Lene K arrangeret en shelter tur ved Lejre kajak klub. 
Sommerturen til Tåsinge med over 30 deltagere, som Kurt og Lene N stod 
for, en rigtig fin tur. Mecklenburg Vorpommeren arrangeret af Jean, en god 
men til tider regnvåd oplevelse, har jeg hørt. Københavnertur. Kirsten og 
Marianne havde arrangeret en del ”trailerture”, i stedet for Lynes turen, blandt 
andet til Stevns klint og søerne ved Bagsværd og Avnø fjord.Der har været 
en flerdagstur rundt om Møn. Vi var Gavnø rundt i god vind, da vejet var for 
hårdt til at komme ud og se sæler.Til det årlige Susåløb var vi også 
repræsenteret.Der kan læses om de forskellige ture i Klaus meget fine 
nyhedsbreve som kan findes på hjemmesiden 
 
Sig til hvis du gerne vil være med til at arrangere ture for medlemmerne, det 
kan også være at der er et sted, du godt kunne tænke dig at besejle, men 
ikke lige synes, at du vil stå med ansvaret alene. Så tag fat i mig eller en 
anden fra bestyrelsen og luft dine ideer. 
 
Sommerturen 2021 går til Sverige, vi har mere eller mindre været nød til at 
lukke for yderligere tilmeldinger, tæt på 40 medlemmer er allerede er tilmeldt, 
logistikken skal også kunne følge med. 
 
Det store aktivitetsniveau, sætter selvfølgelig sine spor på klubbens kajakker. 
Rent faktisk har sæderne på fiberkajakkerne været ved at blive roet ud 
igennem bunden, så de kajakker har fået et forstærkende lag glasfiber under 
sæderne.  Ellers tror jeg at Mogens, Karsten og Bjarne er ved at være 
danmarksmestre i at skifte en ødelagt finne. Hjælp dem, pas på vores udstyr, 
vejled når du ser et medlem, der gør noget forkert. 
 
Heldigvis er der blevet åbnet for svømmehallen igen, der er rigtig stor 
søgning for at komme i det ”varme” og lege med kajakkerne, I år har vi 5 
bassinreddere, så det er fint. 
 
Inden svømmeturen har Annett undervist i Yoga, nu kun med max 9 
deltagere. Bemærk: man skal ikke tøve med tilmeldingen, for holdet bliver 
hurtigt fyldt, det er meget populært. I år har Annett også undervist i Yoga 
nede på revlen. 
 
Kim holder gang i motionslokalet i Idrætscenteret, med træning tirsdag og 
torsdag, også begrænset antal personer. 
 
Klubbens økonomi: Som I har kunne se af det udsendte regnskab, har 
klubben igen i år øget kassebeholdningen. Hvor mange penge skal vi egentlig 
have stående? Det er svært at sige. I år har vi ikke rigtig brugt de forventede 
penge på aktiviteter, og vi fik ”uventet” 35000.- til indkøb af SUP board.  Vi 
går stadig en ”usikker” fremtid i møde, grundet byggeriet, måske kan vi få 
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større indflydelse på det nye kajakskur, hvis vi eksempelvis selv bekoster 
indretningen? Det er svært at sige, men rart at have muligheden. 
 
Strandens Hus kan jeg ikke sige så meget om, det er nok tæt på, at I har læst 
mere om projektet i medierne end jeg har fået af vide igennem de officielle 
kanaler. Men det kan nævnes, at der ikke har været nogen investorer, der har 
ønsket at byde på sokkelgrunden til restauranten. 
 
I sidste uge afholdte klubben 2 kaffemøder hvor 11 nye medlemmer blev 
introduceret til SSKA. Klaus siger at vi allerede nu har 16 nye medlemmer der 
gene vil på vandet i 2021 
 
Der er rigtig mange frivillige der gør en stor indsats for klubben, nogen gør 
endda en kæmpe indsats, (ingen nævnt ingen glemt) . Til alle jer vil jeg gerne 
takke for jeres engagement, uden jer ingen klub. 
 
Tak 
 
Kaffemøder  
 
Vi har sidst i november afholdt kaffemøder. De inviterede deltagere var en 
blanding af medlemmer, der ikke kom i gang i år, ny indmeldte uden certifikat 
og nye medlemmer med gamle certifikater de ønsker opfrisket, samt nye med 
certifikat andet sted fra. 
 
Der er allerede 15 tilmeldte til iPP2 kursus 2021, så der er pt. til hold.2 iPP2 til 
foråret. På møderne blev der givet en kort introduktion til klubben og havkajak 
samt lidt intro til it, så vore nye medlemmer kan komme i gang med 
vinteraktiviteterne. De er alle blevet opfordret til at komme i svømmehallen og 
prøve kajak, inden de kommer på det åbne vand. Hvis du ser en ny i 
svømmehallen så tag godt imod vedkommende, og hjælp eventuelt med at 
komme i gang med at lege og træne. 
 

Vi overholdt selvfølgelig afstand. Fra klubben deltog Lars, Kirsten og Klaus 
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Nytårskur 

Den traditionelle Nytårskur vil ikke blive gennemført. Dog vil der være rotur 

med maks.10 deltagere, hvis vind og vejr tillader det. Hold øje med opslag via 

rokort.  

 

Registrering af ro/SUP-ture 

Bestyrelsen opfordrer kraftigt til at alle registrerer deres ture på rokort. Denne 

opfordring gælder også de, der dyrker SUP. Man kan skrive SUP under 

beskrivelsen, når den lægges på rokort. Når man gør det, kan man både se, 

hvor populære de enkelte board er, og hvor stor aktiviteten er. Husk, at man 

altid kan lægge ture ind også længere tid tilbage.     

Bestyrelsen 

Roning om vinteren 
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En af klubbens SUP´ere var ude i det flotte vejr. 

 
 

10 gode råd til vinterroning | Bevæg dig for livet (bevaegdigforlivet.dk)                                        

 
Klubbens vejledning står på hjemmesiden og var med i Nyhedsbrev nr. 90  
http://www.solrodkajak.dk/om/sikkerhed 
 

Klubturen til Senoren 2021 

Der er i øjeblikket 40 tilmeldte deltagere. Alle hytter og en del af logementet 

er forhåndsreserveret. I løbet af vinteren vil der blive uddannet yderligere 2 

turledere, så vi bliver i alt 4 turledere = 4 hold af ca. 9 deltagere på turene. 

Dette af hensyn til sikkerheden og trængsel på anløbspladserne.  

 

Vi har også besluttet at stoppe for yderligere tilmeldinger. Men du kan dog 

blive skrevet på venteliste på lars@golfsport.dk 

Mange hilsener 

Lars Juhl og Lars Jørgensen 

https://www.bevaegdigforlivet.dk/kano-kajak/for-klubber/de-gode-historier/10-gode-raad-til-vinterroning?utm_source=Kano+%26+Kajak+Nyhedsbrev&utm_campaign=5dd7b8ea80-EMAIL_CAMPAIGN_2018_november_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_211731a076-5dd7b8ea80-711421233
http://www.solrodkajak.dk/om/sikkerhed
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Vigtige datoer 
                                             

Førstehjælpskursus lørdag den 12. december er aflyst. Forsøges 

gennemført på et senere tidspunkt. 

Kajakfitness  tirsdage og torsdage er aflyst resten af 2020. Når det bliver 

muligt igen, udsendes der mail.  

Kajakyoga er aflyst resten af 2020. Når det bliver muligt igen, udsendes der 

mail.    

Svømmehal lørdage er aflyst resten af 2020. Når det bliver muligt igen, 

udsendes der mail.   

Den 31.12 Nytårsrotur forsøges gennemført med maks. 10 deltagere. 

 

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.  

Mundbind bæres til og fra aktiviteter i Idrætscenteret. 

 

I denne julegavetid / Black-Friday tid har du måske brug for? 

 

Pagajen – udstyr der skal videre 

 

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 under: Pagajen – udstyr der skal videre 

 

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/ 

mailto:nyhedsbrev@solrodkajak.dk
http://www.solrodkajak.dk/nyhedsarkiv/nyheder-2019
https://www.facebook.com/groups/1557328377819031/
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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. Ca. 200 medlemmer i gruppen. 

 

Som det fremgår af formandens beretning, har der været en del aktiviteter i 

20. I denne stille tid, vi nu går i møde, kunne man måske tage et blik tilbage 

på hjemmesiden  http://www.solrodkajak.dk/billeder-2020 og måske også gå 

længere tilbage? 

Har du noget (fra klubsammenhæng), som du synes, andre også skal have 

fornøjelse af, så send det til mig. 

 

Tak for Jeres bidrag                                                                                                                     

                                                                            

                                                                           Mange venlige hilsner 

                                                                                        Klaus 

     

                                                                             kajak.klaus@gmail.com                                                                                                                                                        

                                                                            solrodkajak@gmail.com 

 

                                                                                         
                                                                                www.solrodkajak.dk                                                                                                                                                                                     

                                                                             

                

 

http://www.solrodkajak.dk/billeder-2020
mailto:solrodkajak@gmail.com
http://www.solrodkajak.dk/

