Svømmeprøve, roaftener og opstartsmøde
At prøven er obligatorisk og skal aflægges hvert år skyldes, at vi i klubben vægter sikkerheden
højt. Svømmeprøven er ikke kun for ens egen sikkerheds skyld, men i høj grad også for ens rokammeraters skyld.

N y h e d s b r e v n r. 2 .
Hobro Ro- og Kajakklub

Svømmeprøve søndag d. 29. april kl. 9.00 - 9.45
Distancerne er 300 meter for inriggerroere og 600 meter for kajakroere og outriggere.
Bestyrelsen vil være tilstede og hjælpe med optællingen. Det noteres, hvem der har aflagt prøve.
Roaftener: hænger måske ikke så meget sammen med svømning, men dog alligevel. Hvert år
ved sæsonstart ser vi eksempler på, at det er vigtigt at holde sin svømmeform ved lige… Derfor
for egen og andre medlemmers skyld, hold svømningen ved lige…
Mandag kl. 17 og Onsdag kl. 18.30 er der klubroning. Her kan man komme og møde andre der
skal på vandet. Første mand tilbage laver kaffe.
Tirsdag kl. 18.30 fra d. 1. maj er ungdomsaften og udstyr er forbeholdt ungdomsroerne.
Opstartsmøde:
Opstartsmøde for alle d. 16. april (på mandag!!) kl. 19.00.
I år vil vi også lave et evalueringsmøde, hvor vi evaluerer sæsonen,
Sæsonevaluering d. 8. oktober. kl. 19.00
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• Fællesspisning
Begynderkurser

Henv. til Thyge

Der afholdes et begynderkursus startende d.
12.—13. maj. Søren Urup er instruktør. Kurset
koster 2500,- kr. incl. et medlemskab. Inriggerroere betaler 500,- kr.

Instruktørkurser

Henv. til Poul
Begynderkursus i inrigger koster 1600,- kr.
incl. kontingent. Gratis for medlemmer.

Kunne du selv tænke dig at blive instruktør, og
komme på et instruktørkursus, så sig til. Klubben betaler kursusudgifterne. Du kan orientere
dig om kurserne på www.kano-kajak.dk og
www.roning.dk.

år kan både roere og kajakroere deltage.

Den første mandag i måneden har vi fællesspisning efter samme koncept som sidste år:
Pasta og kødsovs.
Husk at skrive dig på inden du tager ud at ro.

Se mere på www.roning.dk

Vil du gerne være madansvarlig, så hører vi
også gerne fra dig.

En mobiltelefon ligger til ladning på køkkenbordet. Det er vores nye klubtelefon. Da det er
en nødtelefon, skal den være opladet hele
tiden og må derfor ikke afbrydes.

Er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor
de tilmeldte klubber ror langs Danmarks kyst. I

Henv. til Thyge
Klubben har fået ny telefon.

Nummeret er 81758737
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Generalforsamling

Referat fra generalforsamling onsdag den 14.
marts kl. 19.00 i klubhuset.

Onsdag d. 14. marts 2012 kl. 19.00
1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:

Der er indkøbt en mobil med taletidskort i stedet
for fastnettelefonen for at spare penge.

Regnskabet blev derefter godkendt.

Michael Christiansen (modtager genvalg)
Poul
G e rs b ø l l
(m o d t a g e r
genvalg)
Ulla Demmers (modtager ikke genvalg)

Klublokalet lejes ikke mere ud til ikkemedlemmer. For medlemmer koster det 1000 kr.

1. Valg af dirig ent:

4. Behandli ng af indko mn e forslag:

Bestyrelsen foreslog Peter Schaarup, som
blev valgt.

Bestyrelsen har modtaget et forslag fra Lisbeth
Schaarup:

2. Formand ens be retnin g:
Formanden understregede, at han havde
valgt at berette ud fra sit eget perspektiv, da
det jo hedder formandens beretning. I sin
beretning fremhævede han årets mange forskellige former for klubaktiviteter som de
almindelige klubaftener med roning, ungdomsaftnerne og superseniorernes tirsdage,
søndagene i svømmehallen og årets mere
specielle som madpakketurene, fællesspisningen og turen på Randers Fjord, Is-turen til
Mariager og morgenroningen kl. 5, samt den
klubaften, hvor man kunne prøve andre bådtyper. Desuden arrangementer som foredraget om Havhingsten, julefrokosten og førstehjælpskurset i hallen. 25 % af klubbens indtægter kommer fra servering. Formanden
roser medlemmernes indsats i forbindelse
med serveringsopgaverne og opfordrer alle til
at overveje at tage del. Derudover fremhæves
superseniorroernes engagement i forbindelse
med vedligeholdelse mm., byggeudvalgets
indsats i forbindelse med renoveringen af
klubben, medlemmernes opbakning til arbejdsdagene og i forbindelse med afvikling af
DGI-stævnet. Formanden fremhæver i det
hele taget ildsjælenes indsats i forhold til
vedligeholdelse af både og klubhuset og det,
at der er mange, der byder ind med deres
engagement på mange forskellige områder.
Afslutningsvis omtales Klubplanen, som bestyrelsen har udarbejdet med indsatsområder
i et forsøg på at være mere tydelige som
bestyrelse, vise, hvad det er, vi prioriterer og
give medlemmerne mulighed for at byde ind
og komme med forslag/idéer.
3. Aflæggelse af regnskab for 20 11
Jan Provstgaard uddelte regnskaber, gen-

7. Eventuelt:

nemgik posterne og knyttede kommentarer til
udvalgte poster, samt informerede om

Hun foreslår, at det pålægges bestyrelsen at
implementere tiltag, der forener klubbens forskellige medlemsgrupper i det kommende
klubår. Samtidigt at bestyrelsen sikrer, at forudsætningerne for fælles glæde ved at komme
på vandet bakkes op af alle delgrupper i klubben. Tiltagene foreslås evalueret ved næste
års generalforsamling.
Der er stemning for, at forslaget omformuleres
til, at alle klubbens medlemmer pålægges at
implementere tiltag, der forener klubbens forskellige medlemsgrupper i det kommende
klubår.

Michael Christiansen, Poul Gersbøll og Thyge
Trads er valgt til bestyrelsen.
2. Valg af 2 suppleanter

Forslag om at få lavet nogle klub t-shirts, som
medlemmerne kan købe.
Opfordring til at passe godt på vores nye lokaler
og rydde op efter sig.
Peter Schaarup afsluttede generalforsamlingen
med tak for god ro og orden.

På valg er:
Torben Nielsen Fristrup og Antien Meerstadt
Torben Nielsen Fristrup (1. suppleant) og David
Thue Brøner (2. suppleant) blev valgt
3. Valg af 2 revisorer og revis orsuppleant
På valg er:
Michael Kau og Jytte Fleischmann samt suppleant Irma Østergaard, som alle blev genvalgt.

5. Fremlæg gelse af bu dget og fastlæggelse af kontinge nter fo r år 2011:

Bestyrelsen På bestyrelsesmødet d. 26. marts konstituerede bestyrelsen sig som følger :

Efter generalforsamlingens ønske gennemgik
kassereren Jan de vigtigste poster i budgettet.
Budgettet blev godkendt og de foreslåede
kontingentsatser for 2011 blev vedtaget.

Michael Christiansen , formand…………………...
Thyge Trads næstformand………………………...
Jan Provstgaard, kasserer………………………...
Sigurd Østergaard………………………………….
Christine Callesen………...….…………………….
Inge Stentoft, sekretær…………………………….
Poul Gersbøll, ………………………………………
Torben Nielsen Fristrup, 1. Suppleant…………...
David Brøner, 2. Suppleant…………...................

Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatserne fra
sidste år bibeholdes.
Unge ( -> 17 år) 600 kr.,
Seniorer (18-64 år) 1300 kr.,
Superseniorer (65 år ->) 900 kr. og

98 52 12 08
61 76 08 20
28 26 57 17
98 52 19 02
40 29 35 31
86 14 44 23
30 22 33 48
40 16 01 88
28 68 69 93

Passive medlemmer 150 kr.

Følgende poster er desuden fordelt i henhold til vedtægterne :
Serveringsopgaven diskuteres, da 25 % af
klubbens indtægter kommer fra serveringsopgaverne og det er svært at finde folk nok til
serveringen. Alle medlemmer opfordres til at
bidrage med det, de kan og vil.

6. Valg af bestyrelsesme dl emme r og
supplea nter til bestyrelsen:

Ro– og langturschef:
Kajakchef :
Børne/ ungdoms leder:
Materialeforvalter inriggere:
Materialeforvalter kajakker:
Husforvalter:
Udenomsarealer:
Køkken og rengøring:

Erik Johansen,
Poul Gersbøll,
Christine Callesen
Gerhardt Kløve Jacobsen
Per Larsen
Keld Juul Nielsen
Carlo Rasmussen
Ulla Demmers

98 55 51 92
30 22 33 48
40 29 35 31
98 39 23 28
21 90 48 29
51 86 02 41
21 48 36 71
35 10 94 44

