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Kære medlemmer 
Sæsonen er godt i gang og det sprudler af liv ved alle vore aktiviteter. DET ER RIGTIG DEJLIGT AT SE J  
Så bestyrelsen jubler af begejstring J 
 
Vores nye hjemmeside har vist sig at være en succes og har allerede givet os mange nye medlemmer, samt 
deltager til vores forskellige aktiviteter som kajak, Yoga og ”Shelter låns medlemmer”.   
 
Men vi er helt på det rene med, at hjemmesiden ikke er optimalt på alle fronter og det bliver der arbejdet 
med. Men det er nogle udfordringer med det noget stive administrationsprogram vi er underlagt via DGI. 
 
Herudover er der fortsat en del mangelfulde tekstrettelser, som der ligeledes arbejdes på. Men ting tager nu 
engang den tid ting tager – når ting tager tid – specielt når de tager lang tid  (fri fortolkning af Piet Hein J) 
Så vær tålmodigt – tak J  
 
Vore generalforsamling blev af hold i fin stil, dog med knap så mange deltager som vi plejer (sikkert pga. det 
Corona rykkede tidspunkt for afholdelsen). 
 
Referatet er vedhæftet dette nyhedsbrev.  
 
Kajakkurser 
Da vi har fået så mange nye kajak interesserede, bliver der lavet et par nye ekstra kajak kurser. 
Karsten afholder et ekstra IPP2 kursus (2x 8 timer), der starter lørdag den 18. juli – og undertegnede Sven, 
med hjælpeinstruktør Torben, af holder et begynderkursus af 4 timers varighed (IPP1) ligeledes lørdag den 
18. juli. (Kl. 10 – 14) 
 
Der kan derfor blive noget rift om vores kajakker, men vi vover pelsen og håber det går. – Specielt da vi 
agter at købe to nye ener kajakker, burde der være en kajak til hver med maks. 8 deltager på hvert hold.  

  
Da vores Web master er på ferie i øjeblikket, kan vi ikke få slået  kurserne op på vores hjemmeside, så giv 
tilmelding om du ønsker IPP2 til Karsten og om du ønsker IPP1 til Sven. Ved begge tilmeldinger bedes man 
benytte mailen info@aktivnatur.dk  (så får vi begge beskeden). Kurserne vil ligeledes blive slået op på vores 
FB gruppe.  
 
Husk der er kajak heldags tur til Roskilde fjord lørdag den 11. juli.  Tilmelding til Karsten på 
info@aktivnatur.dk  
Nærmere deltaljer senere. 

  
Bedste hilsner – på bestyrelsens vegne 
Sven Heiner 
formand 
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