
Hej! Venner
Så skal vi til den igen

Vi har fået tildelt Rødbyhavn vest 1 i år til vores strandrensning
Det vil sige at vi har alt fra industrihavnen og ud til Lalandia feriecenter. Se foto

Der er næsten frit slag hvad for et tidspunkt i gør det på, men det skal helst være i weekenden.
Holdene må gerne bytte indbyrdes, så det kommer til at passe ind den dag de kan.

Redskaber og skralleposer får man udleveret hos Erhard på Karlstoftevænget 17.  Er Erhard ikke 
hjemme når I kommer, står værktøjet lige inden for døren i garagen.

Efter endt rensning afleveres værktøjet hos Erhard på Karlstoftevænget 17 igen.

Har I ingen bil til rådighed, skal I ringe til Erhard på 29449395   Og så finder Erhard ud af det.

For at finde ud af hvornår hvad for et hod der står for tur, så kik ind på vores hjemmeside Http://rodbyhk.dk           
i vores Aktivitedskalender.  Der står hvornår det er jeres tur .     Hav en god tur på stranden, venner! 



Området omfatter hele badestranden i Rødby havn fra Industrihavnen og ud til Lalandia 
badeland

27-04-14                 2. Division                              Søren Hansen

18-05-14                 3. Division                              Bo Phil

08-06-14                 Serie 1. Herrer                        Erhard Olsen

29-06-14                 Serie 4. Herrer                        Jan Eriksen

20-07-14                 Serie 1. Damer                        Milan

10-08-14                 Serie 4 Damer                         Dulle

31-08-14                 Bestyrelsen                             Thomas

21-09-14                 U14 Drenge                            Steen Hjort

Affaldssække og affaldsstænger sørger Erhard for bliver udleveret til hver rensning
Erhard er kontakt person Rødby H.K. 

Opsamlet affald køres op på genbrugspladsen i Rødby

Efter endt oprydning sørges der for at overskydende Affaldssække og Affaldsstænger bliver 
lagt ind i Erhard garage på Karlstoftevænget 17

Hvis der skal bruges en bil, så kontakt Claus Løje……………..: 54 60 57 48

Ved normal rensning er der kun brug for egen bil.

Med sportslig hilsen, Erhard: 54-604 047 – 29-449 395
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