Kajakklubben Krogen
Nyhedsbrev oktober 2020

Kære medlemmer,
Her kommer oktober nyhedsmail, hvor du kan læse om:
• Corona
• Kurser i DKF
• Rengøring
• Den nye kajakopbevaring
• Det nye klubhus

Corona
I forbindelse med de seneste, skrappere krav, bliver vi nødt til igen at skærpe restriktionerne i klubben.
Færdsel i klubben:
Der skal bruges mundbind ved al færdsel ind og ud af klubben, samt indenfor bortset fra i bad, toilet og
sauna, når disse anvendes. Husk at holde afstand!
Køkken:
Klubstue:
Omklædning:
Sauna:
Træningsrum:
Øvrigt udstyr:

Kan bruges til te- og kaffebrygning - husk afspritning
Lukket for sociale forsamlinger
Max 2 personer ad gangen - husk afstand
Max 2 personer ad gangen - husk afstand.
Max 2 personer i rummet ved træning. Afsprit udstyr efter brug.
Alt fælles udstyr skal rengøres ved afvaskning eller afspritning efter brug

Der skal foretages daglig afspritning/rengøring af kontaktflader, hvilket betyder, at du bliver nødt til at gøre
følgende:
- Afsprit overflader, som du har haft berøring med: dørhåndtag, computer, kaffemaskine, armaturer
(toilet, bad, køkken) - det skal gøres ved hvert besøg i klubben.
Lige nu er der masser af sprit i klubben, som kan benyttes i de forskellige områder (køkken, ved computer,
motion, bad og toilet). Men vi har ikke en daglig “husholder” til at ordne tingene for os, så derfor beder vi dig
om at hjælpe til med, at alt er ordentlig og rent, og at der er de forskellige rengøringsmidler til stede:
aftørring (køkkenrulle), sæbe og sprit. Mangler der noget, må du gerne købe og sende bilag for udgiften til
kassereren (sammen med dit kontonummer).
Dette gælder indtil anden information udsendes.
Se mere om DGIs formuleringer her:
https://www.dgi.dk/kano-og-kajak/kano-og-kajak/artikler/justerede-corona-retningslinjer-for-kano-og-kajak
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Kurser - Instruktør og egenfærdigheder.
Generelt opfordrer vi til at medlemmerne udvikler sig og tager kurser, for at opnå egenfærdigheder, samt at
vi kan få flere uddannede instruktører i klubben. De fleste kurser vil være igennem DKF og følge IPPniveauerne. Hvis du ikke lige er bekendt med disse, så er der en hurtig oversigt nedenfor.
Det grønne felt er der hvor du starter i klubregi, og de blå er dem, som vi kan anbefale at gå videre med –
både for egen og for klubbens skyld.
Niveau Beskrivelse
IPP
1
2
Uddannelse i klubben
(begynderkursus)
Kursus og prøve at
sammenlagt.
3
Kursus og prøve er adskilt.

Instruktør Beskrivelse
1

2

4

Kursus og prøve er adskilt.

3

5

Kan ikke opnås i Danmark
endnu (Havkajak testes lige nu)

4

Som IPP2 kan du tage Instruktør-1 kursus,
Instruktør-1 kursus og prøve foregår sammenlagt
over en weekend.
Som IPP3 kan du tage Instruktør-2 kursus, som
dermed giver mulighed for at uddanne og frigive
kursister på IPP-2 niveau - f.eks. i klubregi.
Instruktør-2 kursus og prøve er adskilte: kursus
over en weekend, og prøve en dag.
Som IPP4 kan du tage Instruktør-3 kursus, som
dermed giver mulighed for at uddanne på IPP-3
niveau.

Kurser kan ses på DKF hjemmeside: https://www.kano-kajak.dk/uddannelse/
Skulle du have ambitioner om at blive instruktør i klubben, så tal gerne med nogle af instruktørerne eller
bestyrelsen. Som udgangspunkt vil klubben dække de fleste omkostninger til kursusforløb indenfor DKF-regi,
men husk, at du skal have bestyrelsens godkendelse inden, du går i gang. Du får besked om i hvilket
omfang, klubben dækker udgifterne.
Klubben har mulighed for at søge om tilskud fra Helsingør Kommune, og derfor er det vigtigt, at vi får det
formelle på plads inden kurserne bestilles.

Rengøring
Vi er nu gået over til vinter-rengøring, som er 1 gang/måned.
Check dit navn på listen, som du kan finde på forsiden af vores hjemmeside: du skal bladre lidt ned til
overskriften "Rengøring i kajakklubben", hvor der er et PDF-dokument.
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Kajakopbevaring
Der er kommet midlertidige lamper op ved nøgleboks og indenfor. De tænder og slukker automatisk. Tak til
Per Frost for assistance med opsætning.
Vedrørende nøgleboks: det er foreløbig kun dem med behov for adgang, der har fået udleveret koden til
nøgleboksen.
Husk at du kan ansøge om plads til privat kajak via hjemmesiden under Kajakker.
Her er et par aktiviteter, der kommer til at foregå omkring kajakopbevaringen:
Aktivitet 1: flytning af skråstivere
I den kommende tid - sandsynligvis fra næste uge, vil et tømrerfirma ændre på den indvendige konstruktion,
så vi får fjernet de skråstivere, der står i vejen langs portene. Det betyder, at der vil være håndværkere som
arbejder i kajakopbevaringen, og de har adgang med den fælles nøgle i nøgleboksen.
Der ligger nogle kajakker i porten længst mod havnen, og disse skal flyttes, når de kommer til den port. Jeg
får besked inden de kommer så langt, og så må vi i fællesskab få dem flyttes til en anden port, hvor de har
udført arbejdet.
Aktivitet 2: klargøring ifm klubhusbyggeri
I forbindelse med klargøring af byggeriet af klubhuset, vil er ligeledes være håndværkere, der skal bruge
adgang til kajakopbevaringen - de har også adgang via den fælles nøgle i nøgleboksen.

Klubhus
Byggeriet af klubhuset er nu klar til at gå i gang - hvilket nogle allerede har bemærket.
Tidsplan
Den overordnede (forventede) tidsplan ser således ud:
Okt. 2020
Okt. 2020
Maj 2021
Maj 2021
Juni 2021
Juli 2021
August 2021
Efterår 2021

Byggetilladelse - er givet
Byggeriet igangsættes
Råhus færdigt
Aptering (B&O del) færdigt
Gulve og køkken (Kajakklubben) færdigt
Indflytningsklar
Det gamle kajakhus rives ned
Sauna

Økonomi
Vi mangler kun få elementer for at se, hvorledes økonomien ser ud for apteringen (færdiggørelsen, som
kajakklubben skal stå for).
Derudover vil vi søge fonde, så vi håber, at nogle af udgifterne kan dækkes ad den vej.
Til information, så har klubben pt. Omkring kr. 550.000 i ”Byggefonden”.
Lige nu ser det ud til at vi har udgifter for knap kr. 500.000 til færdiggørelsen - heraf ca.kr. 330.000 til at få
B&O Byggeindustri til at gøre vægge, lofter o.l færdige, så klubhuset står næsten indflytningsklar, når de
forlader byggeriet.
Poster, som vi derefter selv skal udføre, er blandt andet:
• Gulv i klubstue - her har vi haft en dialog med Junckers om et flot egeplankegulv til en god pris, som vi
nu har bestilt til levering i maj/juni
• Køkken inkl. hvidevarer
• Sauna
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•
•

Belysning - vi har ikke et klart overblik over behovet endnu
Diverse "nips-ting" og anden færdiggørelse/klargøring - men som ikke er absolut nødvendige.

De fleste af priserne under ”Øvrige poster” er anslåede, så der kan komme afvigelser, udover at vi ikke
endnu har det fulde overblik over hvad, der kommer til at mangle.
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