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Formanden informerer / Rune Tang Holbek 

Der er endelig kommet orden på prokura i banken, så vi kan begynde at arbejde med vores 
opgaver i bogføringen. 
 

Juniorerne er begyndt at sejle igen og for et par stykker har det været længe ventet. 
Juniorsektionen har søgt 2 puljer og modtaget tilsagn kr. 20.000 fra kommunens visionspulje og kr. 
44.300 fra friluftsrådet, hvilket giver os mulighed for at købe 5 nye optimistjoller. Det er glædeligt 
at det giver pote, når klubben har visioner om at udvikle sig og lokalområdet. 
 
Dejligt at se så mange sejle i privat regi om onsdagen når nu klubben ikke kan arrangere 
kapsejlads. 
 
Der er enkelte, som i privat regi sejler single-hand om mandagen, måske det er noget der kan 
udvides til at omfatte andre? 
 

Vil du have det sjovt på vandet i selskab med andre kvinder? 
Nu er der opstart til en ny sæson på vandet for alle gæve piger, med masser af hygge, samvær og 
fællesskab. Du behøver ingen sejlererfaring for at deltage, men godt humør og lyst til at udforske  
sejlsporten i en moderne båd er en fordel og det foregår 
heldigvis på jeres egne præmisser. 
 
Det er afslappet og der er plads til at udvikle sig som person, 
mens du får et utal af fede oplevelser på vandet. 
Se og hør hvad andre WOW piger har af 
oplevelser: https://www.facebook.com/watch/?v=2920146916
24050 
WOW pigerne er så småt kommet på vandet og har brugt 
vintertiden meget aktivt til at hverve nye WOW sejlere. Der har 
i skrivende stund været 11-12 nye WOW piger på prøvesejlads, 
hvilket er helt fantastisk. 
 
Du kan tilmelde dig WOW sejlads hos Charlotte Scheel 51717659 eller Betina Fuglsang 40546892. 
 

LSK har indgået en partneraftale med home Hundested/Frederiksværk som betyder mange penge 
i kassen for LSK, hvis medlemmerne benytter sig af denne ordning. 
 

Se inspirationspapiret om brugen af sociale medier som Facebook og Instagram og hjælp klubben 
til større kendskab i lokalområdet og medlemmernes netværk. 
 

Jeg håber, at forsamlingsforbuddet over 10 personer snart hæves, så vi kan omgås hinanden på 
mere normal vis. 
 
Med kærlig sejlerhilsen 
Formanden 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=292014691624050
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Melding fra turudvalget / Birgitte: 

Pga. Coronasituationen aflyses kajakroernes sommertur til St.Anna Skærgården. 
Turen skulle have fundet sted i uge 27. 
 
Fra Klubhusudvalget / Tom 

Af større opgaver i år har vi bl.a. haft flydebroen oppe og udskiftet det 
træ, der er under vandet med Azobe, så vi forhåbentlig kan være fri for 
fremover at tage broen op for at udskifte pæleormsædt træ. 

Vi har monteret den nye kaffemaskine, sat ny pumpe i 
opvaskemaskinen, tætnet taget på materielskuret, malet bordene på 
terrassen, fjernet muligheden for, at vi kan slå slåen fra på yderdørene 
og vi har taget os lidt af følgebådene. 

Projekter som kommer: En sti fra kajakgaragen til flydebroen. For at 
nedsætte smitterisiko er vi ved at installere håndfri armaturer på 
vaskene på toiletterne, samt papirhåndklæder i stedet for 
stofhåndklæder. Ynglingen og E-jollerne skal rigges. 

 
 

 
Fra Kapsejladsudvalget / Peter Christiansen 

 
P.g.a den meget omtalte Corona-tid har klubben ikke kunnet afholde onsdags sejladser. 
Men ingen kan forbyde os som privatpersoner 
at tage ud og sejle en tur onsdag aften. Så kom 
og vær med! 
Da der ikke er kommet lempelser for sejl/kajak 
klubber fortsætter onsdagene som hidtil. Hvis 
der sker ændringer vil det blive lagt ud på 
klubbens hjemmeside. 
 
Kajakskolen / Susanne Sleipner 

 
Tre nye kajakroere er kommet godt i gang med kajakinstruktionen, som også har været godt 
besøgt af roere som bare gerne vil med på en rolig klubtur.  En del af ro-turene er gået ind i  
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Roskilde Fjord i god medvind, og med en gedigen modvind hjemover.  Det giver både muskelstyrke 
og stamina .   
 
Pinseturen med otte deltagere gik ind til skydeterrænet i Isefjorden, hvor der blev hygget med 
kaffe og kage. De 18 km. tæller godt i ro statistikken, når det gælder om at nå 50 km. For at blive 
frigivet.  Vi håber at fejre frigivelse af de nye roere til kajakmødet den 22. juni. 
 

 
 


