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Nøglekort til klublokalet  
Nøglekortet til at komme ind i Søsportscentret og ind i klublokalet kan du bestille hos 
bestyrelsesmedlem Peter Bundgaard på mail: bundgaard.birkende@gmail.com eller 
telefon 24 96 24 52. Nøglekortet koster 100 kr., der indbetales på:  Den fælles konto 
for Kerteminde Sejlklub og Kerteminde Kajakklub: 6864 - 1063885. Du kan bestille 
nøglekort, så snart du er blevet medlem af Kerteminde Kajakklub. 
 
Badekort  
Hvis du vil bade i omklædningsrummet i Søsportscentret kan du købe et gult 
badekort med 50 træk til 100 kr. ved Peter Bundgaard samt hos formanden Mikael 
Andersen, mail: mka@andersen.mail.dk eller på 22 32 71 74 og hos Charlotte 
Gaardsted, mail: cgaardsted@gmail.com eller på 50 90 52 20.  
 
Du betaler kontant eller via MobilePay, når du får badekortet. Et træk giver varmt 
vand i 1½ minut.  
 
Du kan bestille badekort, så snart du er blevet medlem af Kerteminde Kajakklub. Når 
badekortet er opbrugt, skal du lægge det i postkassen i garderoben, og købe et nyt. 
 
Nøgle til kajakstalden  
Du kommer ind i vores nye kajakstald gennem den hvide yderdør mod vest. Her 
passer din A- eller B-nøgle. Hvis du ikke har en nøgle endnu, kan du bestille den ved 
vores kasserer Karsten Koch mod 300 kr. i depositum for nøglen, der indbetales på 
klubbens konto: 6864-1047094 eller betales kontant ved afhentning. Karsten kan 
kontaktes på mailadressen: karstenkajak@gmail.com eller telefon 23 36 71 20/65 32 
45 30.  
 
Det kræver dog, at du er frigivet i Kerteminde Kajakklub. Frigivelse kræver IPP2 i 
havkajak, at du har svømmet 600 meter i svømmehallen i år og har roet 50 km i 
havkajak i år.  
 
Det er vigtigt, at du husker at låse denne dør efter dig. Hvis du har svært ved at låse 
med nøglen skal du gå ind i kajakstalden og låse døren indefra med vrideren. Du 
kommer ud ved at åbne port 1. Derefter sætter du den til at lukke, mens du smutter 
ud af porten.  
 
Problemer med låse eller kort  
Er der problemer med at lukke dørene i Søsportscentret eller portene i kajakstalden 
eller med nøglekortene og badekortene, så henvend dig til Mikael, Karsten eller 
Peter. Det er vigtigt, at vi ikke forlader vores faciliteter uden, at der er låst.  
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Version log 

 
Dato Beskrivelse Editor 

19-06-15 Original version Gorm R. 
Larsen 

28-03-2018 Original version overført til ny template Lone Kondrup 

21-04-2018 Original version tilrettet Mikael 
Andersen 

07-05-2018 Tilrettet Mikael 
Andersen 
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