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 NR: 2 

MARTS 
44. ÅRGANG 

2022 

Medlemsblad for  

VÆREBRO KANO og KAJAKKLUB 

Fra skovturen den 13. februar 2022 
Vi travede rundt i Ganløse Ore, her så vi 
bl.a. træer stormen Malik havde nedlagt. 
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Standerhejsning 
Dagene er allerede blevet meget længere, og lige om lidt tager vi igen 

hul på rosæsonen.  

Som sædvanlig starter sæsonen med overgang til sommertid  

- altså søndag den 27. marts - vi mødes kl. 10.00 

 

Fortsættes på side 3 

Forårets første fællestur 24. april går til  
Ordrup Næs, Sejerøbugten.  

Vi mødes på klubgrunden søndag morgen kl. 08.00 og kører fælles 

mod Havnsø og Ordrup Næs.  

Alternativt går turen til Kongsøre i Isefjord, hvis vinden er stik vest.  

Vi ror 18-20 km og er hjemme på Broengen kl.17. 

Cykeltur søndag 10. april kl. 10.00 fra Frederikssund. 

Mødested er P-pladsen bag S-stationen.  

Turen går til Hornsherred, langs fjorden, gennem Ger-

lev, til Over Dråby, Jægerspris og retur, ca. 20 km i alt.  

Medbring mad og drikke - og godt humør. 

Salg af turkajakken Guldsmeden  
og havkajakken Havkatten 
Vi sælger to fartøjer, som ikke benyttes længere - turkajakken Guldsme-

den og havkajakken Havkatten. Prisen er lav: kr. 500,- for turkajakken og 

kr. 1.200,- for havkajakken. Kontantbetaling og fartøjerne skal fjernes fra 

klubgrunden ved køb. Medlemmer har forkøbsret.  

Efter 1 måned sættes fartøjerne til salg gennem dba 
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Foto: Henrik Ø. 

Arbejdet med den nye kajakshelter 

er nu gået i gang. 

Som forberedelse til det videre ar-

bejde, er de første 6 stolper sat. 

 

 

 

 

 

Klubgrunden trænger til oprydning.  

Kanoerne vil gerne forårsrengøres.  

Så er du ikke til tømrerarbejde,  

er der også andre opgaver i  

arbejdsweekenden  

den 19. og 20. marts  

- kl. 9 

Foto: John 
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Velkommen til 
573. Henrik Jacobsen - 574. Jesper Peuliche - 575. Thomas Sørensen  

Alle 3 har tilmeldt sig havkajakkursus i juni 

 Vinderen af  årets turbeskrivelse blev 

 Inger-Lise E. Andersen 

 for beskrivelsen 

 Mølleåen, den 4. oktober 
 Artiklen er bragt i Flaskeposten nr. 5 / november 2020 

 TILLYKKE 

 Præmien, 1 fl. Dr. Nielsen  blev afleveret  

 ved generalforsamlingen  i februar 2022. 

   

 Vinderen af årets turbeskrivelse blev 

 Bettina Pedersen 

 for beskrivelsen 

 Tissø vest, den 16. maj 
 Artiklen er bragt i Flaskeposten nr. 2 / juni 2021 

 TILLYKKE 

 Præmien, 1 fl. Dr. Nielsen er efterfølgende afleveret 
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Tak til Erik 

Erik Bachmann stopper som webmaster for klubbens webside efter gen-

nem mange år at have varetaget driften af hjemmesiden. Erik har sørget 

for, at websiden altid er opdateret med fællesture, Flaskepost og turplan. 

Tak for indsatsen Erik - og held og lykke i Odense. 

Planlægning af sommerferietur 2022 

Sommerferieturen afholdes som sædvanlig i august -  
i uge 33.  
 
Vi planlægger ferieturen: 
tirsdag d. 5. april kl 19.30 hos Dorrit og Henrik, Agavevej 7, Ølstykke 
 
Der er løseligt talt om at lægge turen på Nordfyn, evt. på Fynshoved. 
Herfra er der muligheder for at ro i Storebælt, i Kerteminde Fjord og i 
Odense Fjord. Derudover er der smukt på Fynshoved for ture i bil eller på 
cykel. Ladbyskibet kan f.eks. ses og afprøves på Kerteminde Fjord, hvis 
vejret er til det.  
 
Du er velkommen til at deltage i mødet, selvom du endnu ikke har beslut-
tet dig for at deltage.  
 
Lejren lægges lørdag d. 13. august og lukkes søndag d. 21. august. 
Du kan deltage i lige præcis det antal dage, der passer ind i dine øvrige 
planer. Der er mulighed for at overnatte i telt, campingvogn eller hytte.  
Køretid i bil fra Nordsjælland til Fynshoved er under 2 timer.  

Tilmelding til møde på oernebjerg@live.dk 

Kursus  
i havkajakroning  
20 timers kursus i roning i  
Havkajak afvikles således: 
 
Kursus 1: 
fredag  d. 24. juni kl. 16-20  
lørdag    d. 25. juni kl.   9-16 
søndag  d. 26. juni kl.   9-16  
mandag  d. 27. juni kl. 16-20 
 

 
 
 
 
 
 
Kursus 2: 
fredag   d. 5. aug. kl. 16-20 
lørdag   d. 6. aug. kl.   9-16 
søndag   d. 7. aug. kl.   9-16 
mandag  d. 8. aug. kl. 16-20 
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Fortsættes på side 5 

Der var i alt 16 fremmødte og 3 fuld-

magter fra fraværende stemmeberetti-

gede medlemmer.  

Formanden bød velkommen. 

1. Valg af dirigent.  

Bestyrelsen foreslog Jørgen Nielsen, 

som blev valgt uden modkandidater. 

Dirigenten konstaterede herefter, at 

generalforsamlingen var rettidigt og 

lovligt varslet, og at den var beslut-

ningsdygtig.  

Han gav herefter ordet til formanden 

for næste punkt.  

2. Formanden aflægger beretning.  

Formanden gennemgik beretningen 

for 2021, som var sendt ud med Fla-

skeposten nr. 1/2022 via mail. For-

manden orienterede først om, at der i 

forbindelse med stormen for nyligt var 

væltet et træ ud over åen, som altså 

lige nu er blokeret.  

Ved årsskiftet var der 117 medlemmer. 

Siden da har der været enkelte udmel-

delser og 3 indmeldelser. 42 medlem-

mer har endnu ikke betalt kontingent 

for i år.  

Der er i alt roet knap 10.000 km, som 

er et fald i forholdt til året før og nok 

skyldes det kølige forårsvejr i april/maj. 

Onsdagssejladsen har haft fra 2-3 og 

op til 7-8 deltagere. Turplanen blev helt 

gennemført. I år vil turene blive gen-

nemført mere fleksibelt. (Se også 

punkt 4).  

Formanden konstaterede, at klubben 

nu råder over et stort udvalg af forskel-

lige kajakker m.v. Han lagde dog op til 

at overveje, om klubben bør have flere 

og andre fartøjer, som medlemmerne 

kan prøve?  

Kurserne har haft 12-13 deltagere, og 

nu er der en ekstra instruktør Jesper, 

hvilket er en styrke for kurserne. Je-

sper bliver færdig med uddannelsen i 

år, og fremover er de altså 2 instruktø-

rer, da Henrik fortsætter.  

Gæsteroning har sidste år haft primært 

spejderne som deltagere. Vedr. øvel-

ser i svømmehallen bliver det muligt 2 

dage (mandag og lørdag) i uge 7. Nu 

er både Henrik og Kim blevet bassinliv-

reddere efter aflagt prøve, så klubben 

råder over hele svømmehallen de 2 

dage. Henrik opfordrede til, at vi over-

vejer, om klubben også bør have 

svømmeprøver (600 m).  

Beretningen blev herefter godkendt 

med akklamation.  
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Turudstyr: Som sædvanligt med 

overnatningsture medbringer hver 

deltager en kajak med nødvendigt 

tilbehør og sikkerhedsudstyr, telt og 

campinggrej, mad til hele turen og 

skiftetøj til både roturene og tiden vi 

tilbringer på land. 

Pakkeliste og forslag til turmad til-

sendes gerne, og lamineret kort 

over skærgården uddeles til alle 

deltagere ved turstart.  

Hvis du ikke har prøvet en sådan 

overnatningstur før kan det være en 

god idé at prøvepakke kajakken 

inden turen. Det er utroligt hvor me-

get båden kan rumme hvis man 

pakker med omtanke og udnytter 

små mellemrum til løse genstande.  

En god regel: færrest mulig store 

pakker og flest mulig små vandtæt-

te poser og løse ting, der kan put-

tes. 

 

Læs gerne mere på  

https:oleshavkajak.blogspot.com

/ (bl.a. fotos og kort), og i 

info@karlshamn.se  

 

Venlig hilsen Karin,  

som har roet årligt i denne  

skærgård siden 2009  

 

Mobil: 26 39 46 41,  

Email: karin@sejrolsen.com 

 

Foto: Jørgen Nielsen , fra turen september 2020 
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Fortsættes på side 9 

NB: Farvandet er ikke egnet til 

kano. 

 

Tid/varighed: 2 eller 3 overnatnin-

ger i telt inden skolesommerferien 

begynder. 

Start fra Broengen enten torsdag 

den 9. juni kl. 09.00 eller – for dem, 

der skal passe sit arbejde – fredag 

den 10. juni efter indbyrdes aftale.  

Hjemtur søndag eftermiddag den 

13. juni.  

Undertegnede starter torsdag 9. juni 

og medbringer evt. klubtraileren. 

 

Område: Hällaryd og Järnavik 

skærgård, øst for Karlshamn. Vi 

sætter ud fra Nytäppet (en lille ba-

destrand med parkeringsplads og 

landgangsbro).  

 

Transport: 180 km biltur, over Øre-

sundsbroen og stort set på motorve-

je. Køretid 2,5-3 timer (uden trailer). 

 

Beskrivelse: Der er tale om en æg-

te skærgård, hvor bjergarten stort 

set er rød granit. Øer og skær i 

mange forskellige størrelser, hvor 

de større øer er bevokset med løv-

træer og krat og har græssletter der 

er velegnet til telt. Natur-overnat-

ningspladser med bålplads, udedas 

i passende afstand, enkelte med 

udendørs vandhane. På de fleste af 

de større øer er der smukke som-

merhuse, og der er kun få fastboe-

re. 

 

En oplagt overnatningsø er Öster 

Bokö, der kun ligger et par km fra 

udsætningsstedet i Nytäppet. Der er 

etableret en pæn toiletbygning for 

nogle få år siden med toiletter og 

håndvask, samt 2 udendørs brusere 

– og vandet opvarmes af solceller! 

Næsten for meget luksus – eller 

hvad?  

 

Der er rig mulighed for både hel-

dagsture og kortere ture. Turene 

tilpasses efter vejrlig og vindretning. 

Hvis vinden blæser stærkt er der 

sjældent langt til læ. Vi ror mellem 

øer, klipper og skær – og udenfor 

ligger hele Østersøen åben. Der er 

et meget rigt fugleliv, og man kom-

mer tæt på, især i juni. Skærgårds-

naturen er betagende smuk! 

 

Overnatningstur til Hälleryd skærgård i  Blekinge  

den 9. / 10.  - 13. juni 2022 

5 

 

Fortsættes på side 6 

3. Kassereren aflægger regnskab. 

- Regnskabet, som var sendt ud til 

medlemmerne på forhånd, blev kort 

gennemgået af kassereren med føl-

gende bemærkninger:  

P.g.a stigende antal medlemmer er 

kontingentindtægten steget med 

10.000 kr. Gæstesejlads har til gen-

gæld givet lavere indtægt. Udgifter til 

nyanskaffelser er steget. Det skyldes 

at udgifter til fældning af træ er medta-

get under denne post. Desuden er der 

indkøbt 3 Frej kajakker og en del ma-

teriel, som medvirker lidt til underskud-

det.  

Der var ingen bemærkninger til regn-

skabet, som blev godkendt med akkla-

mation.  

Forslag til budget 2022 blev gennem-

gået af formanden. Henrik mente, der 

skal regnes med en mindre tilbage-

gang i medlemstallet, hvorfor kontin-

gentindtægter er sat lidt lavere.  

Hvad angår udgifter er der behov for 

materialer til planlagt ombygning af 1 

shelter. Desuden skal der afsættes 

midler til færdiggørelse af instruktørud-

dannnelse.  

Derfor er der beregnet udgifter for 

53.700 kr., hvilket betyder et mindre 

underskud på 3.450 kr.  

Der blev spurgt til eventuel udgift til 

den kommende WEB redaktør, og 

svaret var, at der er sat penge af til 

hjemmeside og IT.  

Herefter blev budgettet godkendt med 

akklamation.  

4. Indkomne forslag, herunder også 

fastsættelse af kontingent, indmel-

delsesgebyr, nøgledepositum og 

kursusgebyr.  

Der var ingen indkomne forslag fra 

medlemmerne.  

Bestyrelsen foreslog uændret kontin-

gent, indmeldelsesgebyr, nøgledeposi-

tum og kursusgebyr. Forslaget blev 

vedtaget enstemmigt.  

Beløbene er således:  

Juniorer  (12-20 år) 300 kr. 

Seniorer  (21-    år)  450 kr. 

Familie          1.200 kr. 

Nøgledepositum   100 kr.    

Indmeldelsesgebyr    50 kr. 

Kajakkursus           1.000 kr. (dog gratis 

for juniorer 

Under dette punkt var også Turplanen 

for 2022. 

Standerhejsning: 27. marts kl. 10.00 

(sommertid)  

Dorrit fra turudvalget gennemgik pla-

nen for kommende sæson, efter forsla-

get var omdelt til alle.  

Karin supplerede gennemgang vedr. 

weekendturen til Sverige den 10-12. 

juni, som evt kan starte allerede den 9. 

juni for dem, som har fri.  

Cykeltur til Hornsherred, som blev af-

lyst sidste år: 10. april kl.10.  

Sommerferietur i uge 33. Formøde den 

5. april.  



6 

 

Det blev også foreslået at bruge Face-

book m.h.p. at aftale ture sammen 

med andre. Dette er noget, man bør 

overveje.  

5. Valg til foreningens tillidsposter. 

3 bestyrelsesmedlemmer Dorrit, Erik 

og Henrik var på valg, og var alle villi-

ge til genvalg. De blev genvalgt for en 

periode af 2 år.  

Bestyrelsen består nu af flg.: formand 

Henrik Ørnebjerg, næstformand John 

Børding, kasserer Erik M. Madsen, 

sekretær Margit Nansen og bestyrel-

sesmedlem Dorrit Ørnebjerg.  

Suppleanter til bestyrelsen Kim Sø-

rensen og Jesper Johansen var villige 

til genvalg og blev valgt for en periode 

af 1 år.   

2 revisorer Lisbeth Engberg- Ander-

sen og Jørgen Nielsen var villige til 

genvalg og blev valgt for en periode af 

1 år.  

1 revisorsuppleant Gunni Jørgensen 

var villig til genvalg og blev valgt for 

en periode af 1 år.  

Nyt medlem til turudvalget.: Kim Sø-

rensen skulle efter planen aftræde i 

år. Dorrit Ørnebjerg og Karin Sejr Ol-

sen fortsætter. Men efter en debat 

m.h.p.. om Kim eventuelt mod sædva-

ne kunne fortsætte, blev han genvalgt 

for en periode af 3 år.  

6. Eventuelt, herunder uddeling af 

præmier for bedste turbeskrivelse 

for 2020 og 2021. 

Præmie for bedste turbeskrivelse i 

2020 gik ifølge John Børding til Inger-

Lise E. Andersen for artiklen 

“Mølleåen” 4. oktober.  

Præmie for bedste turbeskrivelse i 

2021 gik ifølge John Børding til Betti-

na Pedersen for artiklen “Tissø 

Vest”16. maj.  

John orienterede om, at han sammen 

med Jørgen og Henrik i 2 sammen-

bundne kanoer havde foretaget en 

beskæring af grene langs åen, hvor 

den var spærret p.g.a. et træ.  

Jesper spurgte, om det er praktisk, at 

både formand og kasserer er på valg 

samtidig, som det var aktuelt i år.  

Dirigenten kunne efter at have læst i 

vedtægterne oplyse, at det står der 

ikke noget præcist om. Der står nem-

lig i vedtægterne, at formand og 2 

medlemmer er på valg det ene år, og 

næstformand og 1 medlem er på valg 

det andet år. 

Vedr. affald af grene m.v. på Broen-

gen blev det foreslået, at det bliver 

samlet et sted på grunden. Dirigenten 

kunne herefter kl. 21.30 erklære ge-

neralforsamlingen for afsluttet og tak-

kede for god ro og orden.  

 

  Jørgen Nielsen Margit Nansen 

       Dirigent      Referent  
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Værebro Kano og Ka-

jakklub er af ældre da-

to, men vi får heldigvis 

stadig nye medlem-

mer. Klubben forsøger 

også, på trods af alde-

ren, at følge med tiden. 

Der er inden for de seneste år ind-

købt et antal brugte havkajakker, tre 

surfski og sidste år tre nye havka-

jakker. Klubben har også et antal 

kanoer. 

Klubbens bestyrelse ser gerne, at 

klubbens mange medlemmer 

(omkring 100) kommer ud og ople-

ver naturen i klubbens kanoer og 

kajakker.   

Vi ved også i bestyrelsen, at hver-

dagen er travl for mange af vore 

medlemmer. Men måske vil det væ-

re godt, bare en gang imellem, at 

give slip på hverdagens travlhed og 

tage en tur på vandet. Det er meget 

afstressende at komme ud i naturen 

der har så meget at byde på. Ver-

den ser meget anderledes ud, set 

fra kano eller kajak. 

Ud over klubroning om onsdagen, 

har klubben mange fine tilbud på 

fælles ture i løbet af året. Disse fæl-

les ture er naturligvis henlagt til 

weekender, henholdsvis som en-

dagsture eller weekendture.  Måske 

skal den hjemlige rengøring af og til 

udskiftes med en oplevelse i natu-

ren, i godt og muntert selskab med 

medlemmer fra klubben. 

Har du for nylig bestået et havka-

jakkursus, er det absolut at anbefa-

le du fortsætter med at ro. Det er 

lige som at få kørekort, kun hvis du 

kører får du rutine. Det kan anbefa-

les at deltage i klubroning om ons-

dagen, og eller tage med på klub-

bens ture. Her giver det god mening 

at starte med klubbens endagsture. 

Senere kan der bygges på med 

weekendture og måske en ugetur.  

Det giver god tryghed at ro sammen 

med erfarne medlemmer og er 

samtidig med til at flytte personlige 

grænser.  

Vi ser frem til dit selskab i klub-

ben om onsdagen og ikke mindst 

på klubbens ture. 

Bestyrelsen 


