
Kære medlemmer 

 

Efter regeringens udspil med nye retningslinjer for COVID-19, har bestyrelsen på et møde den 10. maj udarbejdet en 

plan for en langsom genåbning af Kerteminde Kajakklub. 

 

Genåbningsplanen gælder for perioden 10. maj – 8 juni 2020.  

 

Vi forventer, at alle følger myndighedernes og  sundhedsstyrelsens retningslinjer samt de retningslinjer, som vi 

herunder skitserer. 

 

Vi skal især være påpasselige med ikke at være over 10 forsamlet, hvilket specielt gælder ved stalde, containere og 

på rampen. Søndag den 3. maj fik 12 jetski udøvere hver en bøde på 2.500 i Kerteminde Havn pga. 

forsamlingsforbuddet over 10 personer. Hvis vores medlemmer får en bøde grundet overtrædelse af disse regler, så 

skal de selv betale. 

 

Genåbningsplan gældende fra 10. maj til 8. juni: 

 

Faste klubaktiviteter 

I nedenstående klubaktiviteter må der kun deltage i alt 10 personer pr. aktivitet.  

Opholdsforbud over 10 personer gælder også på rampen (vær opmærksom på jollesejlere).  

Bemærk, at kalenderførte klubaktiviteter har førsteprioritet på rampen og ved kajakstald/containere.  

• Madpakketur  

Vi fastholder én afgang og ser tiden an, om der skulle blive behov for flere afgange. 

• Onsdagsroning  

Hver turfarve oprettes i kalenderen med forskudte afgange på 30 min. interval.  

• Torsdagsroning med instruktør  

Torsdagsroning oprettes i kalenderen med to forskudte afgange på 30 min. interval.  

Hvis der ikke er tilmeldt turleder på én af afgangene, så aflyses turen. 

• Fredagsroning  

Hver turfarve oprettes med forskudte afgange på 30 min. interval.  

• Søndagsroning  

Hver turfarve oprettes med forskudte afgange på 30 min. interval.  

• Svømmehal 

Lukket på ubestemt tid (fase 4).  

• Onsdagsholdet  

Max 10 deltagere udendørs. 

Værktøj kan dog afhentes i Søsportcentret.  

• Intro til kajak  

Udsættes til fornyet vurdering den 8. juni. 

Søsportcentret 

• Klublokale  

Vi fastholder lukning af klublokalet og vurderer situationen igen den 8. juni. 

• Toiletter  

Der åbnes op for toiletterne på gangen. 

Toiletterne er kun åbnet for medlemmer og ingen andre. 

Det er den enkelte brugers pligt at sørge for nødvendig rengøring af toilet og vask efter brug. 

Toiletter i omklædningsrum må ikke benyttes. 

Rengøring af toiletter og gang foretages én gang ugentligt af rengøringsfirma. 

Der udarbejdes vejledning til ophæng på toiletterne.  



• Omklædning/bad  

Kom omklædt hjemmefra. 

Der tilbydes ikke omklædning eller bad og det enkelte medlem må selv finde en løsning.  

Toiletter og gang må ikke benyttes til omklædning. 

• Kajakstald  

Der indføres afstandsbegrænsning på én meter mellem personer i og omkring kajakstald og containere. 

Begivenheder  

• Generalforsamling  

Vi afventer til situationen igen tillader forsamling som muliggør traditionel afholdelse af generalforsamling. 

Vi forventer, at afholdelse kan ske i september.  

Bestyrelsen fortsætter til og med generalforsamlingen.  

• Standerhejsning  

Onsdagsholdet hejser standeren den 13. maj som et synligt bevis på, at vi nu er i gang (med begrænsninger). 

• Rejsegilde af kajakstald 

Aflyses.  

Klubben giver pølser og drikkevarer en anden god gang.  

• Vandsport med Kerteminde Byskoles elever  

Udsat til efter sommerferien, hvor det tages op igen. 

• Sommerskole  

Sommerskole 2020 udsættes til 2021.  

• DM i teknik  

DM med Kerteminde Kajakklub som værter i 2020 udsættes til 2021. 

Kurser  

I nedenstående kurser må der kun deltage i alt 10 personer (inkl. Instruktører) pr. aktivitet. 

Det er den ansvarlige instruktør der vurderer, om det er forsvarligt at gennemføre kurset. 

• IPP3-kursus  

• Frigivelseshold  

• IPP2 SUP  

• Instruktør 2-kursus 

Orientering 

• Bestyrelsen 

Charlotte Pedersen træder ud af bestyrelsen. 

Suppleant Tom Rugaard træder ind som bestyrelsesmedlem.  

Resten af bestyrelsen er uændret. 

• Regnskab/budget 

Vi lægger det udarbejdede regnskab for 2019 og budget for 2020 op på hjemmesiden. 

 


