Nyhedsbrev Hammerkrogens Kajakklub marts 2019
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling
Fredag 12. april kl. 17 på Mejeriet, Mejerivej 9A, 4050 Skibby.

Bemærk ny adresse.
Parkering i gården, indkørsel ved skorstenen.
Vedhæftet dagsorden, regnskab og budget.
Ca. kl. 18.30 er der spisning, menuen er en lækker buffet til kr. 150.
Betaling til middagen senest 8. april
Pris kr. 150 Indbetales på bankkonto Danske Bank: reg. 4201 konto:
4201268850 Husk navn, eller MobilPay : 6165 5349.

Bemærk tilmeldingen til middagen er først gyldig, når der er
betalt.
Drikkevarer må gerne medbringes eller købes til næsten butikspris. Husk
kontanter til betaling eller MobilPay.
Deltagelse i klubmiddagen er ikke betinget af deltagelse i
generalforsamlingen.
Alle medlemmer med ledsager er velkomne til middagen.
Menu:
Forret. Hovedret: Buffet med fisk og kødretter, masser af salater, ovnbagte
kartofler.
Dessert: Kaffe og hjemmelavet kage
Vi håber, det bliver ligeså hyggeligt som sædvanlig.

Aktiviteter forår/sommer 2019
Forårsklargøring lørdag 27. april, kl. 10. Mød op og få en hyggelig dag, tilmelding til
jfhansen@mail.dk eller opslag på Facebook.
Claus vil sørge for sine berømte flæskestegsandwich/Pulled pork. Der vil være og øl og vand til de
aktive.

Torsdagsroning kl.18 fra 2. maj til 12. september. Vi møde på stranden kl. 18.00, klar
til at gå på vandet.
For jer, der ikke har roet så meget, er der løbende mulighed for at være med om
torsdagen på korte eller lidt længere ture, hvor der bliver mulighed for instruktion.
Begynderkursus: 25.-26. maj og 15.-16. juni.
Der er ledige pladser, så reklamer gerne til din omgangskreds, og del på Facebook
Bemærk at klubkajakker og kajakvogne er reserveret til kursusbrug.
Workshop 22.(-23.) juni.
Der vil blive mulighed for at genopfriske, det du har lært og som trænger til at blive øvet.
For øvede bliver der mulighed for at blive undervist i avanceret redning, stormredning og
slæb af kajak med træt/skadet/syg roer. Måske også undervisning i rul. Kom gerne selv
med forslag/ønsker.

Weekendture/sommerferietur i 2018. Program se vedhæftede
Første tur går til Kongsøre.

Udsigt fra Kongsøre teltpladsen mod syd ad Orø Vestre løb.
Introduktionstur for kajakroere, som ikke før har prøvet overnatningstur med
turpakket kajak.
Kom med hvis du har en drøm om at opleve den naturoplevelsen, det er at tage på
overnatningstur i havkajak.
Erfarne er selvfølgelig også meget velkommen til at deltage.
Turprogrammet vedhæftet
Mere om de øvrige ture i næste nyhedsbrev efter generalforsamlingen.
Med venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen

