Nyhedsmail Kano- og Kajakklubben Gudenaa
Opdatering og status på Corona (Covid19) situationen i Kano og Kajakklubben Gudenaa 10.05.20.
Vi har nok alle fulgt med de seneste opdateringer fra vores statsminister omkring genåbningen af Danmark.
Udmeldingerne gør egentlig at situationen for brug af kajakklubben er uændret i forhold til sidste nyhedsbrev.
Så nedenstående gælder fortsat, og indtil videre (vi vil komme med opdatering når der sker ændring)
Klubhuset må ikke benyttes til nogle aktiviteter overhovedet af hensyn til smittefare.
Det er stadig muligt at tage en kajak, og ro en tur men omklædning og bad skal ske derhjemme.
Indtastning af roede kilometer sker også derhjemme eller via mobiltelefon.

Handicap:
Vi har heller ikke kunnet starte handicap op her i maj på normal vis p.g.a. samlingsforbudet på max. 10 personer.
Hvis udmeldningerne omkring at det bliver hævet til 50 personer den 8. juni holder stik - vil vi overveje at
gennemføre 2-3 handicap med hjemme omklædning inden sommerferien.
Vi vil holde jer opdateret omkring dette – men indtil videre heller ingen handicap.
Sveriges tur uge 29:
Sveriges turen som arrangeret klubarrangement har vi også besluttet at aflyse i år.
Vi mener i bestyrelsen ikke det under de nuværende omstændigheder og regler er forsvarligt at arrangere fællestur
med fælles spisning for så mange mennesker.
Og dette uanset en eventuelt hævning af samlingsforbudet den 8. juni, og det faktum at Sverige har andre regler for
forsamlings forbud.
Man har stadig muligheden for at tage derop som privat person, hvor man selv sørger for sin egen mad. Dette har
nogle klubmedlemmer allerede planlagt. Mere info om pladsen kan findes her
https://www.hogsbynsfritidscenter.se/hem/
Det er også stadigt muligt at låne klubkajakker med der op. Reglerne for dette findes i klubbens ordens reglement du
kan finde på vores egen hjemmeside http://gudenaa-kajak.dk/om-klubben/ordensreglement-2/

Praktisk dag den 16.05.20:
Denne er også aflyst.
Men du er stadig velkommen til at slå græsset eller bekæmpe ukrudt, som nogle har gjort her i weekenden (tak for
det
)
Der vil også snart komme en indbydelse via Facebook, hvor man kan melde sig til en mindre gruppe der skal udføre
noget malerarbejde.
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Med venlig hilsen på sikker afstand
Bestyrelsen

Info fra sundhedsstyrelsen omkring Corona kan ses her: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsommesygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

