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Formand 
Jan Peter de Baan 

Ambra Allé 48 

2770 Kastrup 

tlf 3252 7717 / 22 89 12 64 

arb.: RD/ 3232 2655 

jan-peter.de-baan@sas.dk 

Rochef 
Valther Jørgensen 

Thuja Allé 15  

2770 Kastrup  

32 52 33 73 

email: ValtherJ@hotmail.com 

 

 

Ansvarlig kaproning 
Helle Clemensen 

Hyben Alle 92 

2770 Kastrup 

32 51 67 92 

Helle.clemensen@sas.dk 

 

Kasserer 
Erik Nielsen 

Pårupvej 6 

2770 Kastrup 

32520106 

arb.: EM-D/3232 7467 

email: hven@get2net.dk 

Parkforvalter 
Peter Clausen 

Scandiagade 62, 2450 Kbh SV,  

33 79 44 98 

arb: WE-W / 3232 3099 

Peter.clausen@sas.dk 

 

Internet 
Anne Marie Hein 

Kongshvilebakken 18, 2800 Lyngby,  

tlf 45 88 11 13 

arb VG/ 3232 2590 

email: a.m.hein@tele2adsl.dk 

 

Suppleant/materialeforvalter 
Lars Hansen 

Østrigsgade 5, st.th 

2300 Kbh S 

tlf 32 52 26 62 

Sekretær/Husforvalter 
Karsten Felland 

Studsbøl Allé 81 

2770 Kastrup 

tlf 32 51 63 61 

Karsten.felland@sas.dk 

 

Støtteforeningen G.A.S 
formand:  Lis Krøner 

Ingolfs Alle 53, 2300 Kbh S  

tlf 32 55 90 32 

 

Ungdomsleder 
Pia Madsen 

 

Suppleant 
Robert Hagen 

ROKLUBBE' SAS 

    Postbox 150, Islands Brygge 66 B, 2300 S 

    2770 Kastrup tlf: 32 57 34 90 

Deadline for næste Vel Roet er 21. marts 2005 

Indlæg sendes til velroet@privat.dk 
Bladet udkommer i begyndelsen af april 2005. 

Indlæg modtages næsten i ethvert format og illustrationer er velkomne, 

og helst før deadline. 

Redaktør: Frede Madsen 
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'y Redaktør på VEL ROET 

 
Det blev så mig, der i et stykke tid fremover skal prøve at sætte bladet sammen. 

Jeg har sagt ja til at prøve et års tid at være redaktør, selvom det er et helt nyt 

område for mig, men jeg har altså ikke sagt ja til at være eneforfatter af bladet, så 

jeg er meget afhængig af, at i kommer med jeres indlæg. 

 

Og for at holde alle orienteret om de indlæg der er på vej til næste blad, vil jeg 

lægge dem på nettet løbende (se link for hjemmesiden). På den måde håber jeg at 

alle får hurtigere information om aktiviteterne i klubben, selvom bladet måske 

bliver lidt forsinket engang imellem. Dette er ikke en erstatning for bladet men 

blot en ekstra mulighed for at holde sig orienteret. 

 

Kalender og statistikker snupper jeg fra klubbens hjemmesider efter aftale med 

Anne Marie. På den måde håber jeg de bliver så opdaterede som muligt. 

 

Til sidst en lille bøn fra mig og rejseklubben (som trykker bladet). Hvis i sender 

billeder og lignende, som naturligvis er meget velkomne, så tænk lige på hvor 

meget de fylder. Der er grænser for hvor meget mailsystemerne kan håndtere, og 

rejseklubbens computer går ned, hvis det færdige blad fylder for meget. 

 

Frede 
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Fast vinterprogram 
Mandag   kl. 16.00 Ungdomsaften 

Tirsdag  Efter BKC løbet er der klubaften med lækker smør-selv-mad 

Torsdag  Efter aktivitet er der klubaften og som regel varm mad, hvis der er 

  nogen der har meldt sig som kok (deltagelse kræver tilmelding). 

HAGBARD 
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