Røsnæs Havkajakklub

Kajakhotel regler
Regler for opbevaring af private kajakker i kajakhotel, januar
2022.
Røsnæs Havkajakklub råder over to kajakhotelfaciliteter:
Kajakhotellet:
I Kajakhotellet findes alt klubbens udstyr (kajakker, skørter, redningsveste,
sikkerhedsudstyr m.m.), ligesom logbog og opslagstavle findes her. Udover klubbens
egne kajakker er der plads til et mindre antal private kajakker.
Kajakhotellet er placeret centralt på havnen, tæt på parkering, isætningsmuligheder
og afvaskningsfaciliteter.
Containerhotellet:
Containerhotellet er en nyanskaffelse, hvor der p.t. er plads til 16 private kajakker.
Containeren er kun til opbevaring, der er ingen faciliteter, porten er låst med en
låsebom, nøglen hentes i kajakhotellet
Containerhotellet er placeret langs ydermolen mod vest, ca. 75 meter fra
kajakhotellets faciliteter.

Nye regler for opbevaring af private kajakker:
Styregruppen vil gerne understøtte det aktive klubliv med uddannelse af nye roere
samt give klubbens aktive medlemmer nem og uhindret adgang til at komme på
vandet, enten med klubbens materiel eller eget grej. Derfor er der udarbejdet nye
regler for opbevaring af private kajakker i de to ovennævnte hoteller:
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Kajakhotellet
forbeholdes klubbens eget udstyr, som årligt suppleres og øges i forhold til
medlemsoptag og økonomi. Derfor vil der til stadighed være færre pladser for privat
opbevaring af kajakker.
• Sæson 2022 (fra standerhejsning til standernedtagning):
• Krav om 150 roede km for opbevaring af privat kajak i 2023
Hvis et medlem ikke opnår de krævede km, tilbydes der en plads i
containerhotellet under forudsætning af, at medlemmet har roet min. 75 km.
Hvis medlemmet har roet under 75 km, tilbydes der en plads som nr. 3 på
ventelisten for Containerhotellet.
• Venteliste: når en plads bliver ledig, tilbydes pladsen til den person fra
Containerhotellet som har flest km i logbogen.
Containerhotellet
• Sæson 2022 (fra standerhejsning til standernedtagning): Krav om 75 roede km
for opbevaring af privat kajak i 2023
• Venteliste: når en plads bliver ledig, tilbydes pladsen til den person med højst
anciennitet på ventelisten hertil. Kassereren fører venteliste.
Logbogen gøres op umiddelbart efter standernedhaling og evt. berørte medlemmer
får besked om ændringer.

03.01.2022 - Christian Ildor
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