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Lindenborg Ro- og Kajakklub 

 

Nyhedsbrev marts 2021 
 

 
 

 

 

Så fik vi overstået en online generalforsamling. Alt forløb efter planen, så det er rart at vide, at hvis 
det skulle være en anden gang, ja, så er det en mulighed. Det håber jeg ikke kommer til at ske, 
men vi har vist alle lært, at man aldrig skal sige aldrig. Formandens beretning er vedhæftet dette 
nyhedsbrev, men kan også læses på hjemmesiden, hvor referatet også ligger.  

Der blev stemt ja til alle vedtægtsændringer, og det betyder jo, at vi skifter navn til Lindenborg Ro- 
og Kajakklub, for at det skal være mere tydeligt, at vi har begge bådtyper i vores klub. Pt. fortsæt-
ter vi med vores hjemmeside, som den er, men vi har købt domænet: lrkk.dk og så må vi se, hvad 
vi gør fremover. Der er flere ting at tage stilling til. En lille sjov krølle er, at lrkk.no er Lillehammer 
Ro- og Kajakklub, så måske vi lige har fået os en venskabsklub i Norge.  

Bestyrelsen består nu af 6 personer og er konstitueret som følger: 

Formand:  Erik Borup 

Kasserer:  Jesper Rasmussen 

Rochef:  Lisette Jørgensen 

Kajakchef:  Dan Kyhl 

Materielforvalter: Torben Darup 

Husforvalter:  Inger Skougaard 
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Webmaster:  Karoline Gabel 

Suppleanter:  Anders Dyrelund og Boye Larsen 

 

Vi har besluttet at lave nogle udvalg/grupper, hvor I, kære medlemmer, meget gerne må melde jer 
til og give et nap med. Udvalgene er som følger: 

Markedsføringsudvalg. 

Vi vil gerne have lavet noget reklame for klubben, så vi kan få flere medlemmer og få lejet plad-
serne i kajakhotellet ud. Vi tænker både på sociale og trykte medier. 

Så har du evnerne og lyst til dette, så kontakt Erik Borup. 

Festudvalg. 

Vi vil gøre en hel masse for at få fællesskabet i gang igen, lige så snart vi kan. Vi vil f.eks. skaffe 
nogle nye borde/bænkesæt og en gasgrill, så vi kan hygge os efter en tur på vandet. 

Vil du hjælpe til hyggen, så kontakt Lisette Jørgensen, som er tovholder for festudvalget. 

Klubtøjsudvalg. 

Der er flere, der har ytret ønske om klubtøj. I bestyrelsen synes vi, det er en god ide. Så hvis du har 
et forslag eller en ide til, hvordan vi gør dette, så meld dig til Erik Borup. 

Vi håber meget på, at I vil byde ind i et af ovenstående udvalg. Et udvalg kan godt bestå af én per-
son, som så koordinerer med en i bestyrelsen. 

Normalt har vi en arbejdsweekend, hvor vi får gjort klubhuset og materiellet klar, inden vi går på 
vandet. Det må vi tage ad hoc i år, når vi har en udmelding fra myndighederne vedr. corona. 

Standeren skal dog hejses søndag den 28/3 kl. 14:00. Vi er udenfor, og vi vil sørge for en servering 
af en art, alt efter hvad vi kan få lov til. Pt. må man være 25 til udendørs sport. Så derfor er tilmel-
ding nødvendig. Meld dig til Lisette på lire@postkasse.com. Det bliver Først til mølle-princippet. 

Sidste emne i dette brev er rospinning. Nu må vi jo træne udendørs, og hvis der er opbakning til 
det, så har Gitte og Thomas sagt ja til, at vi kan træne ude hos dem i haven. Det er dejligt, at de vil 
lægge have til. Men det kræver, at vi får nogle tilbagemeldinger.  Vi gør det ikke, hvis der kun duk-
ker 1-2 personer op. For vi skal slæbe maskiner ud og ind hver gang (det hjælper deltagerne med 
til). Vi vil gerne fortsætte med rospinning min. én gang om ugen frem til sommerferien. Vi har ikke 
lagt os fast på dag eller tidspunkt, det må være op til deltagerne at finde ud af, hvad der passer 
flest. Vi vil have plads til 5 deltagere pr. gang. Meld dig til Gitte på gittebylov@gmail.com, hvis du 
vil fortsætte med at rospinne udendørs.  

 

 

 

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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