
ORDENSREGLER FOR   

RADIOBUGTENS KANO OG KAJAKKLUB  

  

UDLÅN AF PRIVAT KANO ELLER KAJAK TIL "IKKE MEDLEMMER". 

1.Hvis du som medlem af RKK, arrangerer sejlads med "ikke medlemmer", er det medlemmet  der bærer 
ansvaret.  I den forbindelse, skal du af sikkerhedsmæssige årsager, være til stede under sejladsen samt ved 
ind- og udtagning af materiel fra klubbens skure.  

2. Medlemmets nøglebrik er personlig og må ikke lånes ud til venner og bekendte.  

3.RKK medlemmer og medlemmets evt. gæster, bør til enhver tid sørge for at overholde de gældende 
sikkerhedsregler ved sejlads på sø systemet omkring Bagsværd sø. 

4. Alle medlemmer er ansvarlige for renhold og vedligehold af klubbens faciliteter og fællesområder både 
ude og inde.   

5. I tilfælde af beskadigelse af klubbens ejendom skal bestyrelsen kontaktes.  

6. Overnatning i klubben kan tilgodeses, dog er det ikke tilladt at benytte klubben som bolig, dvs. flere 
efterfølgende overnatninger.  

7. Alle kanoer og kajakker skal lægges tilbage på deres retmæssige plads efter endt aktivitet.  

8. Der må ikke opsættes andre skabe i bådehusene, end dem der er opstillede i forvejen.  

9. Maling af både må kun finde sted på de dertil opsatte bomme.  

10. Klubbens kanovogn skal altid stilles på plads og låses fast efter endt brug.  

11. Hvis du ønsker at låne en eller flere af klubbens fælles både og kanoer, SKAL disse forbookes via 
klubbens bookningssystem på hjemmesiden, før de tages i brug. Det er KUN klubbens medlemmer der kan 
booke. Hvis en bookning ikke benyttes, skal denne afmeldes på hjemmesiden, så andre har mulighed for at 
booke den. 

12. Bådehusene skal aflåses, når de forlades. Husk at klubben ikke er ansvarlig for medlemmernes både og 
udstyr i tilfælde af bortkomst eller tyveri.  

13. Al sejlads foregår med udgangspunkt i klubbens sikkerhedsbestemmelser.  

14. Alle medlemmer er forpligtede til at holde sig ajour med klubbens sikkerhedsbestemmelser, 
ordensregler og vedtægter.  

Ordenreglerne er gældende fra 1. Juni 2020 Venlig hilsen Bestyrelsen i RKK. 

  


