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 NR: 1 

JANUAR 
45. ÅRGANG 

2023 

Medlemsblad for  

VÆREBRO KANO og KAJAKKLUB 

Fra tirsdagsturen den 21. september 2021 i Roskilde havn 
Deltagere:  Henrik Ø. (i gul kajak), Svend M. (i rød kajak) , John (blå kajak) og Jørgen N 
(udenfor billede). 
Svend er blind, men en udmærket kajakroer, for at holde Svend på ret kurs har vi line 
mellem to kajakker. Til orientering har Svend IPP2 kursus. 
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Kære medlem i Værebro Kano og Kajakklub ! 

Rigtig godt nytår – jeg håber, at du får et aktivt år på vandet i kano eller i 

kajak 

I denne udgave af Flaskeposten får du ’beretningen’ – d.vs. bestyrelsens 

beretning for aktiviteten i 2022, og hvilke initiativer der er for 2023 

Jeg håber at se dig til generalforsamlingen onsdag d. 8. februar – selvom 

der er en række formalia, vi skal igennem den aften, er det samtidig en 

uformel sammenkomst, hvor vi kan tale løst og fast om klubben – og om 

de ønsker vi hver især kan have til klubben. Ikke mindst kan vi hilse på 

hinanden og ønske ’godt nytår’ 

Der vil blive fremlagt forslag til årets fællesture – men vi er åbne for 

’forslag fra salen’, så har du ønsker til en fællestur, så kom endelig frem 

med det. Normalt har vi en månedlig fællestur i perioden april-oktober, 

heraf én i en weekend med overnatning – og én ferietur. Der vil derfor 

være lidt for enhver smag 

I marts måned forbereder vi nogle arbejdsdage på klubgrunden. Der skal 

forårsklargøres – et tag på et shelter ved åen skal skiftes – og klubbens 

fartøjer skal gennemgås, så de er klar til sæsonstart d. 26. marts 

I klubben har vi 7 alu-kanoer – og vi har 13 havkajakker plus 3 surfski. 

De har aldrig været på vandet samtidig, så vi har ikke behov for flere ka-

jakker. Kajakkerne er meget ens, men der er da mindre forskelle på dem 

– har du prøvet dem alle ? – har du en ’favorit’ ? Hvis du ikke har prøvet 

dem alle, så brug sæson 2023 til at prøve dem ! 

Fast klubroning har vi onsdag aften kl. 19.00 – første gang er d. 29. 

marts. Tag kaffen med ved klubroning – så går vi i land et sted og nyder 

naturen – og kaffen ! 

Endnu en gang - godt nytår /Henrik 
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———————————————- 

 

Er det indskudsborde de bruger i 

casinoer? 

 

———————————————- 

 

Lille Ole siger til sin farmor: 

- Helt ærligt, så tror jeg altså, at far 

er rigtig mørkeræd. 

- Nå, hvorfor dog det? 

- Jo, for hver gang mor er ude at 

rejse, sover far hos nabokonen. 

 

——————————————— 

 

Stikord, er det det samme som  

biord? 

 

———————————————- 

 

Læreren til eleven: 

-Sebastian, hvad laver du om  

søndagen? 

- Ingenting. 

-Det tænkte jeg nok.  

Så vil jeg lige gøre dig opmærk-

som på, at det ikke er søndag i 

dag. 

 

 

Nr:  Navn: 

541  Britt Grønbæk Munk 

543  Rene Gamst Munk 

546  Inge Søborg-Skau 

550  Kristina Rosenkilde 

551  Marc Petersen 

561  Sara Grand Ploug 

562  Julius Grand Ploug 

563  Mikki Fosvang 

564  Simon Mohr Hansen 

565  Jacob Mohr Hansen 

566  Hanne Mette Schou 

567  Svend Mogensen 

570  Mette Fugman 

573  Henrik Jacobsen 

574  Jesper Peuliche 

575  Thomas Sørensen 

577  Michael  

            Thorning-Petersen 

578  Asger Fosvang 

579  Allan Lyck 

580  Tinna Kröis Pedersen 

581  Kim Kröis Pedersen 

582  Tina Heftø 

583  Maria Andersson 

585  Anne Grete Hjulmand 

587  Thomas Frese Nielsen 

 

      Gæsteroning - 9 gæster 

 

                                      I alt 

Km. 

10 

10 

28 

124 

48 

8 

8 

20 

26 

76 

44 

120 

5 

91 

80 

29 

 

55 

20 

75 

19 

19 

43 

13 

49 

16 

 

78 

 

8576 
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Fortsættes på side 11 

Nr:   Navn: 

104  John Børding 

129  Jørn Ottosen 

227  Jørgen Nielsen 

228  Inge Lise Nielsen 

243  Kjeld Nielsen 

266  Torben Berantzino 

291  Axel Skriver 

303  Niels Korsgaard 

310  Gunni Jørgensen 

318  Freddy Hechmann 

324  Inger-Lise E. Andersen 

354  Karin Sejr Olsen 

373  Henrik Andersen 

440  Henrik Ørnebjerg 

441  Dorrit Ørnebjerg 

445  Torben Jørgensen 

447  Peter Alexanian 

454  Henrik Slotsgaard 

460  Erik M. Madsen 

461  Annette Sørensen 

462  Kim Sørensen 

Nr:  Navn: 

466  Jesper Johansen 

470  Susanne Winther 

473  Liselotte Jensen 

485  Marcus Matzen 

489  Britt Wilken 

490  Lars Overgaard 

491  Hanne Augustenborg 

495  Steen Eggers 

500  Michael Falk Lauritsen 

501  Stine Tinglef 

511  Birgit Storgaard 

512  Helene Storgaard 

513  Marie Storgaard 

514  Betina Pedersen 

515  Alberte Pedersen 

516  Niels Karstensen 

517  Dorthe Karstensen 

522  Nicolas Fischer 

523  Lucas Fischer 

534  Hanne Nielsen 

535  Peter Rünitz 

538  Pia Klausen 

539  Tobias W. Klausen 

Km. 

1005 

7 

971 

45 

303 

222 

145 

612 

288 

110 

95 

529 

5 

1574 

273 

226 

20 

41 

82 

50 

56 

Km. 

392 

38 

43 

10 

18 

48 

48 

12 

8 

16 

17 

17 

4 

28 

10 

18 

18 

8 

8 

10 

10 

7 

7 
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Generalforsamling - onsdag d. 8. februar 2023 

- kl. 19.30 - i salen under Ølstykke Bibliotek  
Afsæt allerede nu dagen. Indkaldelse med dagsorden udsendes medio 

januar 

Bestyrelsens gennemsnitsalder er over 70 år - vi ser gerne yngre og fri-

ske kræfter til bestyrelsen 

Svømmehal : 2023 
Mandag d. 13. februar kl. 19-21 

Lørdag   d. 18. februar kl. 12-15 

Mulighed for at aflægge svømmeprøve  

- træne makkerredning og egen redning, - og måske prøve et 'rul' 

Vinter roning 
Roning hele året - altså også om vinteren er blevet meget udbredt - også 

hos os. Der er hvert år mange vinterdage med høj sol og vindstille, Her 

er der fine turmuligheder. Men du skal selvfølgelig være klædt på til det.- 

varmt tøj, tørdragt, flere sæt handsker OG træn gerne redning i vinterbe-

klædning inden vinterroningen starter. Ro kun ud, hvis du er helt sikker i 

din roning. 

Skovtur 
søndag d. 12. februar 2023  kl. 13.00   

 

 Vi mødes på P-pladsen  

 ved Ølstykke bibliotek 

 

Standerhejsning i 2023 

 - det bliver søndag d. 26. marts 2023 - kl. 10 
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Fortsættes på side 5 

Vi mødtes 9 personer på P-pladsen 

på Frederiksborgvej lige over for 

Jyllinge Parkvej. Allerede her kunne 

vi fornemme at julen var foreståen-

de. Juletoget kørte folk til og fra ju-

letræssalg. Nå, vi skulle ikke med 

”toget”, så vi gik ad stien i Gulddys-

seskoven til Gulddysse Kulturgård. 

Også her var der rigtig mange til 

julemarked. Vi fortsatte nu fodturen 

i området nord for gården, her fik vi 

et kig ud over Værebro Ådal, og på 

toppen af bakken (Ørebjerget) kun-

ne Roskilde Fjord skimtes i det fjer-

ne. Der var en god stemning og 

meget snak undervejs. 

Tilbage ved Gulddysse Kulturgård 

blev serveret varm gløgg, æbleski-

ver og brunkager.  

Vi sluttede dagen med at ønske 

hinanden glædelig jul, inden vi gik 

tilbage til bilerne efter en hyggelig 

dag i dejligt skovtursvejr. 
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508 Heidi Loholt - 509 Kaya Toft Loholt - 572 Michael Fenger 

Vi vil bede generalforsamlingen om 
at finde nye interesserede til poster 
i bestyrelsen   

 

Afslutning  

I det forgangne år er der udkommet 
6 numre af Flaskeposten – disse 
kan ses på klubbens webside. Web-
siden har fået nyt webmaster i Ma-
rie Johansen, der har faceliftet web-
siden. Klubbens facebook side an-
vendes, men ikke voldsomt meget.   

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen finder klubben inde i en 
god udvikling og ser frem til en kon-
struktiv snak om, hvordan vi udvik-
ler klubben videre frem i de kom-
mende år. 

Januar 2023 

 

Foto fra arbejdsdagen  

på klubgrunden 

den 19. marts 2022 
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Fortsættes på side 9 

 

 

 

Svømmehal  

Vi har igen fået adgang til Ølstykke 
Svømmehal i uge 7, 2023. En man-
dag aften og lørdag eftermiddag får 
vi hallen helt for os selv. Her er det 
muligt at aflægge svømmeprøve, 
træne redninger i havkajak og evt. 
træne rul. Formålet med kajakker i 
svømmehal er jo at forbedre sikker-
heden ved at træne redninger un-
der trygge forhold. De kajakker og 
det tilknyttede udstyr, som vi anven-
der i svømmehal, er rengjort grun-
digt, så vi ikke belaster vandrens-
ningen væsentligt. Såvel i 2022 
som i år kan klubben selv stille med 
bassinlivreddere   

 

Revision af love og sikkerheds-
bestemmelser   

Bestyrelsen finder, at der er behov 
for revision af klubbens love og af 
klubbens sikkerhedsbestemmelser 
– dels indholdsmæssigt og dels rent 
redaktionelt  

For så vidt klubbens love: Hvor stor 
en bestyrelse er der behov for ? Vi 
foreslår, at formand og kasserer 
vælges forskudt. Vi foreslår, at reg-
lerne for gæsteroning lægges i et 
særligt reglement. Vi foreslår, at 
grænsen mellem junior og senior 
bliver 18 år. Endelig præciserer vi, 

hvad der skal ske ved en evt. be-
slutning om ophør af klubben.  

For så vidt klubbens sikkerhedsbe-
stemmelser:  Udover en redaktionel 
gennemskrivning er det præciseret, 
at for at ro ud på fjorden er det obli-
gatorisk med en aflagt svømmeprø-
ve. Vi mener fortsat, at sund og sik-
ker adfærd på vandet beror på en 
sikkerhedskulturen i klubben og på 
den enkelte egen ansvarsbe-
vidsthed. Derfor lægges ikke op til 
rigide regler, der skal kontrolleres. 
Men vi ønsker at understrege, at 
alle der ønsker at forlade Værebro 
Å i kano eller kajak skal kunne do-
kumentere svømmefærdighed.    

 

Økonomi   

Klubbens økonomi er god. Bestyrel-
sen foreslår derfor, at vi fastholder 
de lave satser for kontingent, kur-
sus, nøgledepositum og indmeldel-
sesgebyr.   

 

Bestyrelse  

I bestyrelsen har vi et fint samarbej-
de. På valg er Margit og John. John 
ønsker ikke genvalg. John har sid-
det i bestyrelsen i 32 år, heraf de 28 
som formand. Vi kan vel blive enige 
om, at John har ’aftjent’ sine klub-
pligter ! Tak til John for den store 
indsats.  

Gennemsnitsalderen i bestyrelsen 
er højere end 70 år – yngre kræfter 
er efterspurgt !  
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Foto fra skovturen  

20. november 2022 
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Endelig et ’normalt’ år igen    

Klubben har ved årsskiftet 105 
medlemmer – og 70 % af disse har 
været på vandet i 2022 i kano eller 
kajak. Vi har haft en aktiv sæson 
med shelterbyggeri, bådedåb og en 
ambitiøs turplan.   

 

Shelterbyggeri   

Roaktiviteten ligger primært på hav-
kajakker. Flere har anskaffet sig 
private kajakker.  

Derfor besluttede bestyrelsen at 
ombygge et kanoshelter til et kajak-
shelter. Vore shelters ligger jo tæt 
ved Værebro Å, så det medfører 
også, at de kajakker, der opbevares 
her, er nemme at få ud på åen. Her 
og nu ligger 4 af klubbens havka-
jakker tæt ved åen. Det gør de 7 
kanoer jo altså også. Endnu ligger 
kun en enkelt privat kajak i det nye 
shelter, men der er plads til flere.  

Stor tak til de medlemmer, der stod 
for ombygningen af shelters   

 

 

Bådedåb og ’åben klub’   

Klubben udvidede i 2020 bådpar-
ken med 3 surfski og i 2021 med 3 
havkajakker og en kano.  

Dermed var der 7 fartøjer, der skul-
le døbes – og nu var det jo et 
’normal’ corona-frit år. Derfor invite-
rede vi 3 byrådsmedlemmer og 4 
aktive medlemmer til at stå for 
navngivning af fartøjerne en varm 
onsdag i juni. Samtidig annoncere-
de vi ’åben klub’, så interesserede 
kunne komme på besøg og få en 
prøvetur. Vi var heldige med vejret 
og havde en hyggelig ’klubaften’ 
med bådedåb, festivitas og nye 
medlemmer   

 

Turplan 2022  

Turplanen er bygget op om en må-
nedlig heldagstur – ja hvor den ene 
altså er en weekendtur. Forsøgsvis 
blev visse ture flyttet fra søndag til 
lørdag – og forsøget faldt heldigt 
ud, så det fortsætter. Søndagsture-
ne starter i klubben kl 08.00 og slut-
ter her igen kl. 17.00. Lørdagsture-
ne starter kl. 08.00, men er hjemme 
igen kl. 14.00  

Turplan 2022 blev gennemført med 
rimeligt vejr – de første ture var ud-
sat for kraftig vind, og nye deltagere 
fik en voldsom start på rosæsonen. 

Fortsættes på side 7 
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De første ture i turplanen skal frem-
over lægges i beskyttet farvand.  

Søndagsturene gik til Ordrup Næs, 
Skælskør, Skuldelev Strand 
(familiedagen) og Mølleåen, mens 
lørdagsturene gik til Arresø og til 
Furesø, Vejlesø og Farum sø – Tu-
ren til Ordrup Næs måtte dog flyttes 
til Isefjorden, da blæsten drillede  

Weekendturen gik til den svenske 
skærgård i Blekinge ved Halläryd 
med telteplads på Östra Bokö.  

Sommerferieturen i august havde 
lejrplads i Camp Hverringe på Fyns-
hoved, lidt nord for Kerteminde. 
Camp’en var sat fra fredag i uge 32 
til søndag i uge 33 med vekslende 
deltager antal. Nogle boede i hytte, 
nogle i campingvogn og andre i 
telt - vejret var godt og der var ad-
skillige ture til Romsø, ca. 4 km ude 
i Storebælt  

Hidtil har der været tilfredshed med 
at holde ferieturen i uge 33  

Turberetninger kan læses i 
’Flaskeposten’, og der er et sær-
nummer af Flaskeposten, der beret-
ter om ferieturen  

 

Kursus  

I sæsonen er gennemført 2 havka-
jakroer-1 kurser – begge kurser 
med to instruktører. Fordelen med 
to instruktører er bedre tid til spar-
ring og flere måder at instruere på. 
Jesper er nu ’chefinstruktør’, mens  

 

 

 

 

Henrik bliver recertificeret som in-
struktør til april   

Vi påregner også to kajakkurser i 
2023  

 

Bådpark   

Vi har nu 7 alu-kanoer og 13 havka-
jakker. I september købtes endnu 
havkajak – en FREJ 470 i termo-
plast, med henblik på fysisk lette 
roere   

Lige nu skønnes ikke behov for 
yderligere bådindkøb  

 

Gæsteroning  

Gæsteroning er en fin måde at pro-
movere klubben på. Lovene lægger 
retningslinjer for at invitere gæste-
roere. Gæster kan være spejder-
grupper og skoleklasser, men vi 
medlemmer kan jo også tage gæ-
ster med ud i klubbens både. Husk 
dog, at kajakroning forudsætter et 
gennemført kursus, hvis man vil ro 
ud på fjorden.   

Vi vil lægge reglerne for gæstero-
ning og for udlån af kanoer til spej-
dergrupper og skoleklasser ud i to 
særskilte ’reglementer’  

Fortsættes på side 8 


