KØBENSHAVNS KAJAK KREDS

TRÆNINGSCENTER
BAGSVÆRD

TCB

Medlemsklubber: Alle aktive klubber i den tidligere Københavns Kajakkreds,
Region Hovedstaden.

Hvad er TCB: TCB er et træningscenter for kapkajakroere, beliggende ved
Bagsværd sø med plads til 60 kajakker (heraf 20 K2 pladser), det ejes og drives af
Kredsens klubber i fællesskab.

Formålet med TCB: Er, at skabe et samlingssted for Kredsens klubber i
forbindelse med træning.
Huset indeholder herre- og dameomklædning med bad. En fællesstue og toilet.
Derudover er der bådskuret, hvortil klubberne kan leje bådpladser for et år af
gangen.
De 60 bådpladser tildeles efter kriterierne, af frekvens og formål med bådpladsen:
Kaproere fra kredsens klubber og herunder TCH har fortrinsret.
Kaproere/masterroere der træner aktivt kommer i anden række.
Klubber der ikke har stille vand til at træne nybegyndere i kapkajakker, på 3. pladsen
Hvis der derudover er frie pladser, kan der lægges turkajakker for resten.
Alle bådpladserne må belægges med turkajakker i vinter halvåret.

Hvad kan vi tilbyde:
TCB er beliggende i et fredet område i Radiomarken ved Bagsværd sø. Der er direkte
adgang til Bagsværd Sø, Mølleåen, Lyngby Sø og Furesøen. Området omkring

Bagsværd sø frister ikke kun med roligt sø- og å- vand, med også med et smukt
skovområde.

Hvad kan du bruge TCB til:
Som medlemsklub af Københavns Kajakkreds får din klub en nøgle til huset, således,
at klubbens medlemmer frit kan benytte huset og området.
Derudover kan medlemsklubbernes medlemmer søge om en bådplads med
tilhørende nøglebrik, og/eller kun om en nøglebrik. Ansøgning om en af de 60
bådpladser eller nøglebrikker sker gennem din klub på ansøgningsskema (findes på
hjemmesiden)og skal sendes inden 20. marts.
Medlemmer af Københavns Kajakkreds kan derefter frit komme og benytte TCB. Der
vil være mulighed for at lave kaffe, the og spise i huset og dets udenomsarealer.
Der må ikke overnattes i huset.
Enhver der benytter TCB skal behandle hus og naturområde med respekt. Du skal
som medlem derudover sørger for at aflevere klubhus og område som du modtog
det, og en gang om året er der fælles oprydning - og rengøringsdag hvor brugere af
TCB deltager.
Ordensreglerne for TCB skal altid overholdes.

Kontingenter:
Klubmedlemskab inkl. 1 nøglebrik

kr.

400,- pr. år

Bådplads inkl. 1 nøglebrik (forudsætter klubmedlemskab)

kr.

1250,- pr. år

Ekstra nøglebrik pr. stk. (forudsætter klubmedlemskab)

kr.

200,- pr. brik

Åbning af nøglebrik (forudsætter klubmedlemskab)

kr.

200,- pr. år

Kontingenter fastsættes hvert år ved Kredsens generalforsamling.

Vigtige datoer:
I februar måned afholdes generalforsamlingen.
Den 20. marts skal ansøgningsskemaet om bådpladser, være formanden i hænde.
Ansøgning om pladser skal søges hvert år, på det skema der ligger på linket herunder og
herefter skal det fremsendes af medlemsklubben :

Ansøgningsskema til bådpladser og nøgler

I april(første torsdag) er der bådpladsflyttedag. Her skal alle klubber der har eller ønsker
en bådplads, sende en repræsentant til!
På bådpladsflyttedagen tildeles de 60 pladser for sæsonen, ligesom der udleveres nye
nøglebrikker og genaktiveres gamle. Derfor skal repræsentanten medbringe en liste over
hvilke af klubbens nøglebrikker der ønskes genaktiveret.
Bådpladserne tildeles jf. § 10. Pladsen tildeles fra 1. april til 31. marts.
Den 1. juni skal klubmedlemskab, bådplads, og nøglebrikker være betalt.

Kontaktpersoner
Hele bestyrelsen

bestyrelsen@kbhkajakkreds.dk

Formand

Kim Darfelt - Skovshoved Roklub.
formand@kbhkajakkreds.dk

Kasserer

Morten Albertsen - Nova.
kasserer@kbhkajakkreds.dk

Materielansvarlig for TCB

Alex Hoe - Hellerup kajakklub.
tcb@kbhkajakkreds.dk

1. Suppleant (sekretær)

Erik Andresen - Skovshoved Roklub.
sekretær@kbhkajakkreds.dk

1. Revisor

Jørgen Krüger
revisor@kbhkajakkreds.dk

2. Revisor

Ledig
revisor@kbhkajakkreds.dk

Hjemmeside
Københavns Kajak Kreds

www.kbhkajakkreds.dk

Øvrige links
Nøgleliste
Ansøgningsskema til bådpladser og nøgler
Årsregnskab
Formandsberetning for 2016
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