
 

 

Kort mødereferat fra Gudenå møde 

i Rønne Roklub torsdag 19 JAN 17. 

  

Steen Paldan 

Bøgeløkken 15 

3700 Rønne 

Tlf. 4014 4995  

steen@paldan.dk 

www.paldan.dk 

 

Mødereferat-19-JAN-17-DESKTOP-QOKMOEJ 

Deltagere: Esther, Birte, Kirsten, Ivy, Bente, Per E., Steen, John Bidstrup (ikke tilmeldt, men fik 

Anders papirer – og brød). 

 
Afbud: Anders, Leif, Helle, Erling, Vivi og Marianne 

 

Tidsplan gennemgået, det er længe lyst, så vi har masser af tid til oplevelser. 

Afstemning om tidspunkterne, se vedhæftet bilag. 

 

Dias vist fra mine 3 ture på åen og steder beskrevet kort. 

Trust har indendørs svømmehal, alle pladser har overdækkede spisesteder og alle er 

villige til, at i kan tørre rotøj i fyrrum. Steen tager Tarp (og Trangia) med. 

 

Bente og Per vil gerne lægge bil nr. 2 (måske bil 3) til. 

 

Vi ”klasker” alle rejse- benzinomkostninger sammen og deler lige.  

 

Egen afregning på campingpladserne (og mellem de der deler hytte). 

 

John og Esther har campingpas til 2017 og Steen har undersøgt hvor mange der må 

overnatte på et pas. Svar: Kun husstanden og hjemmeboende børn.  

Min erfaring er dog, at det kan ”omgås” på den enkelte campingplads og hvis ikke, må 

vi betale for det på pladsen når vi møder op. 

 
Besluttet: Vi laver 2 ture på flg. datoer: 

  24.- 28. juni. Jeg har til morgen bestilt 12 rotilladelser så det er på plads! 

 

og igen i august, BEMÆRK nye datoer ** 
 torsdag 24.- mandag 28. august 

** Birte har ønske om start torsdag men hvis andre først kan lørdag er hun med på der flyttes 

tilbage til lørdag 26.- onsdag 30. AUG 

 
Overnatning: Flere ville gerne sove i hytter mendens andre ville sove i telt. 

Besluttet: Steen bestiller plads på campingpladserne når vi kender det endelig antal medens 

de der vil sove i hytter, selv bestiller hytte og finde sovekammerater. Vent ikke for længe med 

hyttebestilling…. Gør det hellere NU med det samme. 

 
Sikkerhed: Ud over normalt sikkerhedsudstyr og aflagt frigivelsesprøve, er alle enige om, at 

man skal kunne ro 40 km uden problemer (mindst 4 pauser den dag) og alligevel have 

overskud til næste dags etape, så der skal trænes. Vi laver nogle fælles træningsture hvor vi 

også testpakker kajakkerne så alt er på plads til vores ”ekspedition”. Mere om det 16. marts. 

 
Tilmeldigsfrist for juni-turen:  

1. februar til steen@paldan.dk 

Vi har 12 rotilladelser reserveret til primo marts så andre kan efterfølgende nå at komme med. 

Fristen 1. FEB er udelukkende a.h.t. om vi skal planlægge videre på turen. 
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Tilmeldigsfrist for august-turen:  

1. juli til steen@paldan.dk men meget gerne før så vi kan melde en sikker dato ud. 

 
Næste møde: Kan vi (tilmeldte) mødes igen torsdag 16. marts 19:00 i Roklubben og 

planlægger træningsture mm. ?? 

 
Referencemateriale: 

På kajaksteen.dk ligger der: 

Link til campingpladserne 

Tidsplaner 

Kort 

Huskelister (meget bred og generel, brug ”streg over” til det DU vil have med). 

Kajakpakkeoversigt (forslag og blak til eget brug). 
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