
 

Regler for opbevaring af private kajakker. 
 

 Man kan komme i betragtning, hvis man er aktiv. Det vil sige at man som medlem af Aalborg 

havkajak klub har roet min. 100 km indenfor det sidste år. Alle roture SKAL være løbende 

registreret på Rokort.dk, eller den til enhver tid gældende ro protokol klubben benytter. Pladsen 

kan kun anvendes til det roende medlems egen kajak.  

Bestyrelsen kan dispensere fra ovenstående. * 

 

 Kajakken opbevares på eget ansvar. Klubben hæfter ikke for evt. skader. 

 

 For tildeling af kajakplads i den kommende sæson skal alle sende en ansøgning til formanden (pr. 

mail) senest 1. november. Ved tildelt plads skal pladsen benyttes inden 2 måneder, sker det ikke, 

bortfalder brugsretten og den tildeles den næste på ventelisten.  

 

 Det er klubbens container og kajak ansvarlige der tildeler pladser. 

 

 Har man fået tildelt en kajakplads og fortsat opfylder kriterierne for at være aktiv, kan man kun 

miste sin plads, hvis klubben er nødsaget til at inddrage den til egne kajakker, eller at 

myndighederne begrænser container pladsen. 

 

 Hvis man ikke opfylder betingelserne og dermed ikke får fornyet sin leje af pladsen, skal den private 

kajak fjernes inden 30 dage efter GF. Sker det ikke, så vil klubben opbevare kajakken udenfor 

containeren på ejerens regning og risiko. 

 

 Har et medlem overhovedet ikke roet i et år, vil medlemmet blive bedt om at hjemtage sin kajak. 

 

Overgangsordning til de nye privat kajak opbevarings muligheder. 

 De medlemmer som har haft kajak plads i containerne i både 2015 og 2016 og som ikke har noteret 

roede distance vil blive opsagt med én måneds varsel. 

 

 De medlemmer som kun har haft kajak plads i 2016 og som har roet mindre end 100 km skal søge om 

fornyelse af pladsen og dertil begrunde hvorfor de evt. ikke har registreret deres roede distance. 

 

 De medlemmer der ikke kan finde ud af hvordan rokort.dk virker vil få tilbudt et kursus, måske online, 

ca. 1 time, så vi kan sikre at alle medlemmer der ønsker en container plads, har den mulighed. 

 

* Dispensation gives kun for 1 år af gangen og max. 2 år i træk. Ansøgning om dispensation ift. Kommende 

sæson skal være formanden i hænde (pr mail) inden 1. november. 

 

Enstemmigt vedtaget af en samlet bestyrelse på bestyrelsesmøde i Aalborg Havkajak Klub d. 4. januar 2017. 

 


