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Lindenborg Roklub 

Nyhedsbrev August 2017 

 
 

 

Godt nyt til alle, der ejer vindmøller og fabrikanter af regntøj. 

 

Sådan har sommeren været indtil nu. De gode lange roaftener har der ikke været mange af. Men det 

kan ikke skræmme os. Vi er på vandet alligevel og får vores motion, og kammeratskabet bliver ved-

ligeholdt.  

- Vi kan nu sige velkommen til en stor flok nye kajakroere, som hver gang møder op med et stort 

smil og gåpåmod. Det tegner godt for os alle i klubben. Så hvis du vil ud på en tur og gerne vil have 

nogen med, så er jeg sikker på, der er frivillige blandt de nye, som bare venter på et kald fra dig.  

 

- At undervise kræver en del af vores instruktører, og vi vil gerne aflaste dem lidt ved at uddanne 

nye instruktører. Så sidder du med lysten til at lære andre glæden ved kajakroning, så vil klubben 

meget gerne betale din uddannelse til instruktør. Kunne dette have din interesse, så kontakt kajak-

chef Karen Margrethe på kajakchef@lindenborgroklub.dk    

 

- Hvordan kan man motionere, have det sjovt og hygge sig på en og samme tid? Vi prøver med ne-

denstående arrangement at samle alt det:  

 

Invitation til klubdag lørdag den 9. september 2017 kl. 14.00 - ? 

Kom og vær med til en aktiv og hyggelig dag sammen med dine klubkammerater. 

Vi hiver alt vores grej frem, og klubbens instruktører er klar til at hjælpe, så der er rig mulighed for 

at prøve nye bådtyper. 

Invitér gerne familiemedlemmer med, hvis de har lyst til at opleve vores dejlige klub. 

Der vil i løbet af dagen være forfriskninger i form af frugt, kage, kaffe og the. Til aften bliver der 

tændt op i grillen til fællesspisning med egen medbragt mad og drikke (og service).  

Kunne du tænke dig at være med denne dag, skal du skrive til Lisette på lire@postkasse.com se-

nest 5. september med oplysning om antal personer, og om du/I deltager hele dagen. 

* Vi ses forhåbentlig til en hyggedag i vores alles klub * 

 

- Klubbens planer om at bygge et kajakhotel for at kunne tilbyde medlemmer en plads til egen kajak 

mod betaling har haft en omtumlet tilværelse. Først fik vi afslag, så klagede vi, og klagen blev af-

vist.  
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Så er der kommet en ny lov, og nu har vi fået næsten lov til at bygge stort set det, vi vil. Vi mangler 

bare lige det sidste stempel fra kommunen/staten. Dejligt efter års kamp. Vi har fået penge fra Spar-

nord til en del af projektet, og efterskolen vil også skyde penge ind, hvis de kan få lov til at opbe-

vare nogle robåde der.  

Vi har så fundet frem til en model, hvor vi bygger nogle overdækkede stativer nord for klubhuset. 

Der vil således kunne blive plads til 16 kajakker + efterskolens både. Pengene til materialer er som 

sagt i hus, og vi er i gang med at finpudse planerne. Men vil du gerne have indflydelse og vil hjælpe 

med til byggeriet, så er du velkommen til at kontakte Else Strandgård, som er tovholder på projek-

tet. Elses tlf.: 6120 0417.  
 

- Efterskolen har ro-undervisning tirsdage fra kl. 12.30-14.00 samt onsdage fra 16.00 til 17.30. Tag 

godt imod instruktøren Bøg og eleverne og giv plads til dem på forpladsen, pontoner mm. Skolens 

elever skal ikke bruge klubbens badefaciliteter. 

 

- I sidste nyhedsbrev skrev jeg om nyt reglement. Det er nu på plads og kan læses på vores hjemme-

side. I meget grove træk går det ud på, at det er tilladt at ro en time før solopgang og en time efter 

solnedgang, hvis vejret er til det og man har reglementeret udstyr med, som bla. For robådenes ved-

kommende er en lanterne der kan ses 360 grader rundt om båden. Dette udstyr er snarest at finde i 

posen til langtur for robåde.  

 

Klubben er tilmeldt en rabatordning i OKK Center i Holbæk. Efter ønske fra medlemmer. Aftalen 

er som følger: 

 

- Ved samlet køb på 500,- kr. eller derover, 10 % rabat. 

- Gælder kun varer på lager. 

- Gælder ikke kajakker. 

- Gælder ikke elektronik.  

- Gælder ikke i forvejen nedsatte vare. 

- Kan ikke kombineres med anden rabatordning eller tilbud. 

Du skal bare sige du er medlem af Lindenborg Roklub. Håber det kommer dig til gavn. 

 

- Sikkerheden på vandet går vi meget op i og dejligt at se redningsmidlerne bliver brugt. Vi har des-

værre konstateret, at en af de oppustelige redningsveste (nr. 4) har været udløst og hængt på knagen. 

Det er, hvad der kan ske, og vi håber, at den har hjulpet det, den skulle.  

Men det er vigtigt at rapportere dette til materielforvalteren eller en anden fra bestyrelsen, så vi kan 

få den klargjort igen. Kun med funktionsdygtigt materiale kan vi alle kan komme trygt på vandet  

Udløsningen kunne også være sket, hvis vesten er defekt, og det er lige så vigtigt, at vi får dette at 

vide. Så ved du noget om vest nr. 4, hører vi gerne om det. Klubben står for vedligeholdelse af red-

ningsmidler, og brugeren bliver ikke gjort erstatningsansvarlig for en udløst vest. Så er tingene ikke 

i orden, kontakt da Jørgen Grastrup på 3064 4623 eller materielforvalter@lindenborgroklub.dk   
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- Personligt satser jeg på en indian summer i hele september som erstatning for sommeren, som 

udeblev. Men vi må også se fremad mod vinteren. Rospinning starter snart op igen, og vi kommer 

inden længe med tid og sted for rospinningen. Mere om dette, når alt er på plads.  

 

 
 

Lige et bevis på, at vejret faktisk har vist sig at være flot i glimt her i sommeren 2017. 

 

God sensommer. 

 

 

På klubbens vegne 
Formand Erik Borup 

Edvard Olsensvej 2. 4070 Kirke Hyllinge 
Mobil 21 62 48 05  

E-Mail: erikborup75@gmail.com 
www.lindenborgroklub.dk 
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