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Aktive medlemmer har mulighed for at få én plads til en privat kajak. Hvis bestyrelsen
vurderer, at der mangler bådpladser, kan bestyrelsen vedtage at man skal ro et fastsat antal
km, i egen båd, for at have en bådplads (0 - 50-100 km. pr. sæson)
I første omgang vil der være pladser nok, hvis dem der ikke ror overhovedet kommer af
med deres plads.
Bestyrelsen/bådpladsadministrator kan dispensere fra km antal i forbindelse med skader,
sygdom eller andre personlige grunde.
Er der ikke plads, kommer medlemmet på venteliste til en plads. Bådpladsadministrator
administrerer pladserne ud fra ventelisten og pladsernes beskaffenhed
Der må ikke byttes kajakpladser uden godkendelse af bådpladsadministrator, da rokort og
faktisk plads skal passe sammen, også af hensyn til sikkerhed.
Sælger medlemmet sin kajak internt i klubben, følger pladsen ikke med. Køber tildeles en
plads af bådpladsadministrator, hvis der er ledige pladser, ellers kommer man på venteliste
til en plads.
Bestyrelsen kan godkende, at der tildeles en yderligere plads til en kajak, f.eks K2 hvis det
er til gavn for klubben
Ikke aktive kajakker skal hjemtages. Der kan dog være mulighed for at få sin kajak
opbevaret på loftet midlertidig - senest frem til Standerstrygning
Har kajakken været henlagt/taget hjem generhverver medlemmet ikke automatisk en plads.
Man kontakter bådpladsadministrator og får tildelt en plads, hvis der er ledige pladser, ellers
kommer man på venteliste til en plads.
Et medlem har ikke ret til én bestemt plads, men kan blive bedt om at flytte til en anden
plads for at få det samlede puslespil til at gå op. Som udgangspunkt beholder man sin
nuværende plads

Overgangsordning i 2017
Inden arbejdsdagen i 2017 kontaktes de medlemmer, der har en kajakplads og som ikke har været
aktivt roende i sidste sæson. De får mulighed for at blive aktivt roende eller få kajakken henlagt på
loftet eller fjerne kajakken fra klubben.
Inden arbejdsdagen skal de nuværende kajakker på loftet hjemtages.
Til Standerstrygning laves en ny opgørelse, Henlagte kajakker skal fjernes fra klubben.
Følgende år
Hvert år til Standerstrygning laves en opgørelse via rokortet. Loftet ”tømmes for de henlagte
kajakker. Ikke aktive kajakker bedes fjernet eller henlægges på loftet.

