Intro til Mossø kano og kajak laug
Laug’et er stiftet for at fremme familiers muligheder for naturoplevelser på Mossø og å-systemerne
omkring. Laug’et har hjemme på Klostermølle og har adgang til isætning og optagning af kanoer, kajakker
og tilsvarende fartøjer direkte i Mossø.
Laug’et er en selvstændig forening, som har meldt sig ind i hovedorganisationen af Natur & Ungdom og
støtter derfor også op om dennes formål og virke. Derved har laug’et også en søster-forening på
Klostermølle, som er Kloster Mølle familieklub. Søsterforeningen oplever primært naturen fra landsiden og
laug’et fra vandsiden – men der kan sagtens etableres samarbejde og fælles arrangementer.
Laug’et er ikke en kajak-klub med ugentlig undervisning. Laug’et er målrettet dem som ønsker at have
adgang til fartøjer, så man i det omfang man selv ønsker det, kan få gode naturoplevelser på vandet
sammen med sin familie. Der er altså hverken instruktører, konkurrencer eller krav om deltagelse.
Det forventes at laug’ets medlemmer færdes forsvarligt på vandet, og tager hensyn til natur, dyreliv og sørets-ejere.
Indmelding
Indmelding foregår på www.nogu.dk og det koster 400 kr. pr. familie pr. år. Medlemskab følger
kalenderåret.
Trin for trin guide:
- Klik på ’Bliv medlem’ i top-menuen
- Klik ’Tegn familiemedlemsskab’
(personligt medlemskab giver ikke adgang til laug’et)
- Klik ’Vælg lokalafdeling’ og find ”N&U Mossø kano/kajak laug
- Klik på ’Til kassen’ og betal 400 kr. for medlemsskabet
Intromøder
For at kunne sejle på egen hånd, skal man være ’frigivet’. Det bliver man ved at deltage i et intromøde.
Intromøder bliver slået op som events i Facebook gruppen.
Du kan godt melde dig ind, og sejle sammen med et andet medlem der er ’Frigivet’. Der skal bare altid
mindst være 1 person i gruppen der er ’frigivet’ og som dermed har ansvaret for sikkerheden og overfor
laug’et.
Kommunikation
Daglig kommunikation i lauget foregår i Facebook-gruppen ’Mossø kano og kajak laug’.
Officielle dokumenter findes på www.nogu.dk på lokalafdelingens egen underside.
Opdatering af kodeord foregår på e-mail.
Sikkerhed
Sikkerheden er i hvert henseende dit eget ansvar, og du skriver under på en ansvarserklæring før du bliver
frigivet til at kunne anvende laug’ets fartøjer.
Laug’et stiller en sikkerhedsinstruks til rådighed som det forventes at du følger. Sikkerhedsinstruksen kan
løbende blive opdateret, og den nyeste version er altid at finde på foreningens lokal-side på www.nogu.dk

Bookingsystem
Booking foregår i et kalendersystem her: http://voerladegaardnet.dk/cal/login.php
Der gives adgangskode ved deltagelse i intromøde.
Gæster
Man må IKKE anvende foreningens fartøjer og materiel hvis man IKKE er medlem. Dvs. ønsker man at tage
gæster med, skal de meldes ind i foreningen inden turens start. Bemærk at det er personen der er frigivet
til sejlads på egen hånd, der har ansvaret for sikkerheden i gruppen.
Eget fartøj
Har du egen kano eller kajak kan du, hvis du er medlem, leje en plads i foreningens garage mod ekstra
betaling på 400 kr. pr. år pr. fartøj og indbetales på laug’ets konto.
Bemærk foreningens egne fartøjer har fortrinsret.
Fælles arrangementer
Bestyrelsen arrangerer et antal fællesture hvert år. Følg med på hjemmesiden for nærmere info (slås også
op på Facebook). Fællesture er for hele familien og ikke noget man sender sine børn afsted til.
Det forventes at man deltager i den årlige dag hvor vi mødes og vedligeholder vores materiel og rydder op i
garagen.
Ekskludering
Man er forpligtet til at følge foreningens anvisninger. I modsatte tilfælde er bestyrelsen berettiget til at
ekskludere uden varsel.
Velkommen til!
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