
Foreningsnyt nr. 3 juli 2013 
 
 

Kære medlemmer 
Inden sommerferien er kommet helt i gang og alle rejst bort, vil jeg skynde mig at udarbejde endnu en 
informationsskrivelse om set og sket – samt ikke mindst hvad der er under opsejling. 
Men allerførst en høflig anmodning. 
 

Høflig men indtrængende anmodning: 
Desværre er der mange som endnu ikke ”haft tid” til at gå ind på deres netbank og betale 
kontingent for i år. Vi håber der er tale om en forglemmelse og at mange vil tage opfordringen 
op og skyndsomst få rette op på dette. Vi har en hel del udfordringer foran os, så vi beder til, at mange 
fortsat finder vores forening værd at være medlem af – eller i det mindste støtte som passivt medlem 
(kr.100) 
 
Kontingentet er fortsat: 
For single medlemskab pr. år kr. 200,-   
For par/familemedlemsskab inkl. hjemmeboende børn op til 18 år: kr. 350,- 
 Vi beder høfligst om at man indbetaler kontingent for år 2013 til foreningens konto i 
SYDBANK reg. nr. 0570 konto nr. 573-04-27397.  
senest 1. maj   – og meget gerne snarest muligt. 
 

 
Generalforsamlingen  
Referatet, samt bestyrelsens/formandens beretning fra generalforsamlingen, kan du læse på vores 
hjemmeside via dette link: http://www.aktivnatur.dk/Generalforsamling-2013      
 
 
 

Nyt: kajakturs udvalgsformand: 
Vi har fået overtalt en af vores medlemmer og meget ivrige kajakroere, Karsten Jensen til løbende at 
forestå og tage initiativ til diverse arrangementer for kajak ro interesserede. Karsten har allerede 
forstret en række ideer til turer. En af disse er en tur til Christianshavns kanaler, som finder sted lørdag 
den 27. juli (nærmere om tid og sted tilgår senere). Sidste tilmeldingsfrist er lørdag den 20. juli, da 
Karsten skal have tid til at arrangere kajaktransport og landgangssted. Tilmelding skal ske direkte til 
Karsten pr. mail: kajen32@msn.com – Karsten har prøvet turen før og oplyser at alle kan deltage, selv 
om man kun er lidt øvet. 
 
Karsten har fremsendt følgende oversigt over turarrangementer: 
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Potentielle kajakture 
I sommeren 2013 
 
Alle ture et på eget ansvar og det forventes, at alle kan svømme 
Turbeskrivelse Deltagere Tidspunkt 
Forlænget torsdagstur til 
Mullerup havn med kaffe på 
Skipperkroen. 
Der regnes med ca. 1 times stille 
sejllads hver vej og en time til 
kaffe. 

Alle kan deltage. 
 
Evt. andre, der ikke sejler, kan 
tage cyklen eller bilen og møde 
sejlerne i havnen kl. 20. 

Førstkommende torsdag med 
passende vejr 

   
Rundtur i Kbh’s kanaler. 
Turen kan gennemføres næsten 
uanset vejret. 
Turens længde kan varieres efter 
ønske; men den klassiske tur 
gennem Christianshavns Kanal, 
rundt om Slotsholmen, gennem 
Nyhavn og forbi Operaen er ca. 
7,5 km. Efter ca. 5 km gøres holdt 
vej Kayak Bar for at stække ben 
og nyde et par kølige drinks 

Alle kan deltage. En lørdag i juni. 
Mødetid kl. 9.00 ved kajakkerne 
hos Bettina. 
Forventet hjemkomst ca. kl. 16. 

   
Tur i Isefjorden. 
Mange ture på 10-30 km. 
Evt. start ved Ejby havn. 

Deltagelse afhænger af vejret  

   
Tur til Svenstrup med 
overnatning i shelter og telt. 
Ca. 10 km hver vej ~ knap 2 
timers stille sejllads. 
 

Alle kan deltage 
 
Evt. andre, der ikke sejler, kan 
deltage i grillaften og 
morgenmad. 

En fredag aften til lørdag middag 
med godt vejr. 

   
Dagstur til Reersø. 
Ca. 11 km hver vej. Med afgang 
kl. 10 vil det passe med frokost i 
Reersø og kaffe på hjemturen i 
Mullerup. Samlet tur ca. 6 timer. 

Kræver en vis rutine at sejle over 
20 km på en dag. 

En lørdag eller søndag med godt 
vejr 

   
Amager rundt 
Ca. 50 km. Kan gøres på en dag 
eller evt. med overnatning 

Øvede sejlere der har trænet til 
det. 

En lørdag i august 

 
Giv venligst tilbagemelding, såfremt du allerede nu har interesse for én, eller flere af turforslagende, så 
kan Karsten arrangere efter tilslutning og opbakning. 
 
 

Torsdags kajakroning  
Hver torsdag i sæsonen er der fælles roning - når vejret tillader. 
Vi mødes kl. 19.00 på stranden med kajakkerne klar, ud for Kærmindevej, som er lige overfor 
Drøsselbjergvej 93, hvor kajakkerne er oplagret. 
Hvis du ikke selv har kajak, gælder først til mølle princippet med hensyn til lån af foreningens 



kajakker. Kom i god tid så du kan nå at klargøre grejet. 
Det er her det gælder om at få erfaring som kajakroer, så man kan blive i stand til eventuel at ro 
alene. Men man bør altid ro mindst to personer sammen, så man kan hjælpe hinanden, hvis uheldet 
skulle være ude. 
Mød op og få del i disse herlige og hyggelige turer. Der er både mulighed for intens ro motion, samt 
stille hyggeroning med tid til god kammeratlig snak. 
 

Fællesroning via SMS kæde: 
Er du interesseret i at ro sammen med andre, når du lige netop har tid og lyst, så tilmeld dig vores 
SMS telefon kæde. Her har du mulighed for selv at sende en invitation ud til kædemedlemmerne og 
byde på en hyggelig kajaktur - når vejret tillader. Men du kan også ligge og "lurerpasse" og vente på 
at andre tager initiativet og inviterer til en tur med kajakkerne. 
Så har du lyst til denne form for fællesskab, så skriv en mail til vores kajakturskoordinator Karsten 
Jensen kajen32@msn.com , eller pr. telefon (sms) 40867571, så vil han sørge for at du bliver skrevet 
på SMS kædelisten og formidlet videre til de øvrige i kæden. 
  

  

Kajakkurser: 
Vores fast kajakinstruktør Jan Nielsen fra Kajakfun ved Stillinge krydset, har meddelt, at han må 
stoppe sine aktiviteter med både at drive butikken Kajakfun, samt tillige - og med stor beklagelse, som 
vores kajakinstruktør. Jan er blevet som ophængt med sit nye job som skoleleder, at han må prioritere 
sin tid. Hvilket vi har forståelse for. Jan har derfor været behjælpelig med at finde en afløser, som er 
Søren Schou fra Korsør. Søren har allerede haft de første kursister. Dog endnu ikke på vandet da det 
blæste for meget den berammede dag. Det blev derfor kun til teori på land. Men det forventes at kurset 
med vand under kølen på kajakken, kan gennemføres i løbet af næste uge (28) 
 
 
Lad det være ordene for denne gang (nat) 
 
De bedste hilsner – og god sommer til alle. 

Sven Heiner 
Formand 
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