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Lindenborg Ro- og Kajakklub 

 

Nyhedsbrev maj 2021 
 

 
 

 

 

Så går vi ud af den, for os, dårligste maj måned i mange år. Det har bare ikke været rovejr i maj, 

man har skulle stjæle sig til turene (på grafen er 2021 den lilla streg). Kun 1/3 af jer har været på 

vandet indtil nu.  

Men alligevel sker der noget. Rospinningen fortsætter online/ afd. Skullerup, og det går godt. 

Vi har fået lavet et nyt logo med det nye navn (se øverst til højre)  

Vi har skiftet bank til Danske Bank og konto nr. er: 9570 – 13230358. 

Vi er klar til at sende opkrævninger på kontingent ud fra det nye system. Opkrævninger kommer i 

løbet af weekenden og de genereres fra systemet, så måske den ender i dit spamfilter, hvis du er 

uheldig. Hold øje. Afsender er svar_ikke@memberlink.dk 

Når du åbner din regning, kommer du ind på vores Memberlink side. Dit login er det samme som til 

rokort. Altså medlems nr. og koden er de første 6 tal i fødselsdato eks 07/11-1985 = 071185  

Du bedes indtaste dit mobil nr. i din profil.  

Vi har lavet test, men hvis du oplever fejl, så kontakt kasserer Jesper Rasmussen på kasserer@lin-

denborgroklub.dk eller undertegnede. 

De nye kajakelever er kommet godt i gang og velkommen til jer. I starter i koldt vand, så det bliver 

kun bedre for hver gang, I kommer på vandet. Jeg håber, I får mange gode stunder på vandet.   

 

Vi skal stadig tage hensyn til Corona.  

De seneste retningslinjer ang. corona fra DFfR kan du se her: https://roning.dk/kerneydelser/vi-

den/corona-find-raad-og-vejledning/  

Igen i år opfordrer vi folk til at tænke sig om og tage vare på egen sikkerhed. Svømmeveste bliver 

igen personlige, så når du kommer, så find en vest, der passer, og giv materielforvalter Torben be-

sked om, hvilken vest du tager på materielforvalter@lindenborgroklub.dk En del købte egne veste 

sidste år - husk at få set efter om de er, som de skal være, så sikkerheden er i top. 
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Det samme gælder for de gamle orange faststofveste til robådene. De oppustelige veste bliver i 

klubben i første omgang, da vi vil bruge dem, hvis der skulle komme nye roere og til gæsteroere.  

De kan selvfølgelig bruges som normalt, bare du lige tørrer dem af med en klud med sæbe på. De 

skal IKKE vaskes eller DYPPES i vand, da de så vil blive udløst. 

 

Med hensyn til svømmeprøver så laver vi en dag, hvor vi svømmer i fjorden. Men da svømmehal-

lerne er åbne igen, er de, der vil, mere end velkomne til at få styr på svømmebeviset der. HUSK I 

år, skal ALLE aflægge svømmeprøve. ☺ 

 

Vi har så småt fået gang i fællesroningen igen, hold øje med rokort, der lægger vi turene op.  

 

Foråret er snart slut og SÅ kommer sommeren, den glæder jeg mig til. 

 

 

 

 

 

På klubbens vegne 

Formand Erik Borup 

Edvard Olsensvej 2. 4070 Kirke Hyllinge 

Mobil 21 62 48 05  

E-Mail: erikborup75@gmail.com 

www.lindenborgroklub.dk 
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