Svømmeprøver - for din og min sikkerhed
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 .

2014

Hobro Ro- og Kajakklub

Marts 2014

Svømmeprøve: Søndag d. 27. april kl. 9:00-9:45
Distancerne er 300 meter for inriggerroere og 600 meter for kajakroere og outriggere.
Bestyrelsen vil være til stede og hjælpe med optællingen. Det noteres, hvem der har aflagt prøve.
Bemærk: Når du underskriver dit rokort, erklærer du samtidig, at du er i stand til at svømme den
angivne distance. Hvis du ikke føler dig i stand til dette, skal du tage kontakt til bestyrelsen.

… de faste aktiviteter

Gå ikke glip af ...
Workshop

d. 6. april

Søndag d. 6. april kl. 9:00-9:45 holder vi workshop i svømmehallen. Vi har kajakker, svømmeveste og inrigger-årer med og arbejder med
sikkerhed på vandet.

Opstartsmøde

d. 7. april

Der er opstartsmøde mandag d. 7. april kl. 20.
Kom og hør, hvad sæsonen bringer af ture,
arrangementer og fester, samt indgå aftaler
om, hvem ror hvornår, søndagsture osv.
Start aftenen med fællesspisning.
Husk tilmelding…



Kurser
Begynderkursus i kajak og inrigger
Kajak: Weekenden d. 24.-25. maj
Pris:
2.500,- kr. inkl. kontingent for 2014
Nuværende inriggerroere betaler 500,- kr.
Henv. til Jan Provstgaard (28 26 57 17)
Inrigger: Weekenden d. 24.-25. maj
Pris:
1.600,- kr. inkl. kontingent for 2014
Gratis for kajakmedlemmer.
Henv. til Thyge Trads (51 44 52 51)
Intern opgradering til havkajak EPP2
En weekend med havkajakinstruktion, regelmæssige øvelser i sæsonen afsluttende med
EPP2-prøve. Mere information vil følge.

Roaftener
Ugentligt:

Første gang d. 31. marts

Mandage kl. 17:00

Onsdage kl. 18:30
Første medlem, der er tilbage i klubben, laver
kaffe. Der er småkager i skabet over vasken.

Ungdomsroning

Første gang d. 6. maj

Indhold :
 Redaktørens bemærkninger
 Standerhejsning
 Referat fra generalforsamlingen
 Den nye bestyrelse
med udvalgsposter
 Svømmeprøver
 Gå ikke glip af...

Ugentligt:
Tirsdage kl. 18:30
Udstyr er forbeholdt ungdomsroerne.

 …de faste aktiviteter

Fællesspisning

 Kurser

Første gang d. 7. april

Første mandag i hver måned er der fællesspisning. Tilmelding på opslag i klubhuset senest
onsdagen før.

Sæsonstart

Instruktørkurser
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.
Henv. til bestyrelsen

Kontingentsatser - 2014
Junior (10-17 år):
Senior (18-64 år):
Supersenior (65+):
Passive:

 Girokort vedlagt.

kr.
kr.
kr.
kr.

650,1.400,1.000,150,-

Der ydes en familierabat på 300,- kr. for hvert
efterfølgende familiemedlem.

Standerhejsning

d. 29.3. kl. 9.00
Mød op til en hyggelig dag, og
vær med til at gøre lokaler og
både klar til sæsonen.
Program:
Kl. 9.00 Morgenkaffe
Fordeling af opgaver
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.00 Standerhejsning
Herefter ligger fjorden klar til
sæsonens første rotur!

Nyhedsbrevet
Der er noget med foråret, som
gør én glad i låget. Naturen
bliver grønnere og grønnere, og
energien stiger i takt med solen,
men… det er jo ikke sommer
endnu; luften er kold, selvom
solen er varm, vandet er koldt,
selvom fjorden ser indbydende
ud. Er jeg mon den eneste, der
er i fare for en forårsforkølelse…?

stoppes, inden den rører bunden, og løftes i land. Tilsvarende
skal der udvises mere agtpågivenhed ved anløb af broen.

Det er svært ikke at glæde sig til
at komme ud og ro, og i år er
der lidt mere at glæde sig til.

Hvis aktiviteterne på vandet gør
dig en smule kold, kan du nyde
de nyrenoverede omklædningsrum - nu med varme i gulvet.

Også på kajaksiden kommer der
til at ske noget. Spar Nord Fonden har sponsoreret 20.000 kr.
til nye kajakker. Bestyrelsen
overvejer, hvilke kajaktyper der
skal bestilles.

Vores nye toårers inrigger ”Velux” bliver navnet - er klar til
God sæsonstart til jer alle!
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Generalforsamling

Onsdag d. 26. februar 2014 kl. 19.00
giver opmærksomhed.

1. Valg af dirig ent:
Peter Schaarup blev valgt til dirigent.
2. Formand ens be retnin g:
Formand Michael Christensen fremlagde følgende beretning:
Så gik endnu en sæson i Hobro Ro- og Kajakklub. For nogle endnu en sæson i en længere
række, for nye medlemmer var det den første.
Desværre var det for andre også den sidste. Her
tænker jeg specielt på Erik og Jens Peter, som vi
desværre mistede i den forgangne sæson. Æret
være deres minde.
*** Et minuts stilhed ***
Tak til alle, der er med til at gøre klubben til et
sted, vi har lyst til at komme og bruge vores tid
både på vandet og i klubhuset. Uden de mange
gode bidrag ville vi ikke have mulighed for at
have en klub med de rammer, vi har. Med de
nye omklædningsrum er vi ved at have været
hele huset igennem. Den megen vedligeholdelse
og istandsættelse har krævet mange ressourcer
– både menneskellige og økonomiske. Nu kan vi
koncentrere os om at komme på vandet og have
hyggelige stunder sammen.
Vi har i flere år arbejdet på at udvikle det sociale
liv i klubben med mange klubture, madpakketure, fællesspisning, stor deltagelse til standerhejsning og standerstrygning, og vi er blevet bedre til
at holde fast i nye medlemmer. Det afspejles
også i det, som det handler om – motion og
hyggeligt samvær på vandet.
De sidste fem sæsoner er antallet af roede kilometre næsten tredoblet fra 5.000 km i 2008 til
14.000 km i 2013. Det tærer naturligvis på materiellet. På grund af bygningsmæssige prioriteter
har der været meget begrænset udskiftning af
bådparken. De afsluttede byggeprojekter gør, at
vi fremadrettet kan bruge flere ressourcer på
vedligeholdelse og nyanskaffelser af både. Det
bør være et forhold, som den nye bestyrelse

Mandag den 7. april har vi den første fællesspisning. Jeg opfordrer alle til at deltage.
Jeg vil gøre opmærksom på, at vi for nylig har
ændret klubbens kajakreglement, så vi fremadrettet har regler for almene kajakrettigheder
samt et særskilt vinterreglement. De nye reglementer er ophængt på opslagstavlen og er tilgængelige på hjemmesiden.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til Poul og Thyge
for deres bidrag i bestyrelsen i denne omgang.
3. Aflæggelse af regnskab for 2013:
Kasserer Jan Provstgaard gennemgik posterne i
regnskabet og knyttede kommentarer til udvalgte poster. Regnskabet blev derefter godkendt.
Regnskabet lægges ud på hjemmesiden under
”Aktiviteter” og ”For medlemmer”.
Generalforsamlingen drøftede fastsættelsen af
kontingentet for 2014 baseret på bestyrelsens
samt et indkommet forslag. Der blev foretaget
afstemning om følgende to forslag:
Forslag 1: Principbeslutning om, at kontingentet
for seniorer og superseniorer tilnærmes hinanden, så de i 2015 fastsættes til 1.350 kr. for
begge grupper. Kontingentet for superseniorer
stiger til 1.150 kr. i 2014.
Forslag 2: Kontingentet for seniorer og superseniorer stiger med 50 kr. i 2014.
Der var flertal for forslag 2.
(Se kontingentsatser andetsteds i nyhedsbrevet)
Kassereren gennemgik posterne i budgettet.
Budgettet blev godkendt.
4. Behandli ng af indkomne forslag:
Der var indkommet forslag fra Jytte Fleischmann
og Tove Fristrup på vegne af superseniorerne i
forhold til kontingentfastsættelsen for 2014:

- Seniorer og superseniorer stiger 50 kr.
- Uændret kontingent for ungdom og passive
medlemmer.
- Medlemmer, der har forudbetalt i 2013, stiger
ikke før 2015.
Det blev samtidigt foreslået, at man benytter det
kommende år til en generel drøftelse af kontingentsatserne. Forslaget blev behandlet under
punkt 3.

Thøger Sørensen (1. suppleant) og Birgit Holmstrøm (2. suppleant) blev valgt.
6. Valg af t o revisorer og en revisorsuppleant
På valg er: Michael Kau og Jytte Fleischmann
samt suppleant Sigurd Østergaard.
De blev alle tre genvalgt.
7. Eventuelt:

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter til bestyrelsen:
Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
- Michael Christensen (modtager genvalg)
- Poul Gersbøll (modtager ikke genvalg)
- Thyge Trads (modtager ikke genvalg).
Torben Nielsen Fristrup og Carsten Gyldstoff
Hansen blev valgt til bestyrelsen.

På grund af EU’s regler om terrorsikring af havne er det vigtigt, at vi låser porten, når vi finder
den aflåst. Bestyrelsen orienterede om adgang
til nøglerne til porten. Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen for yderligere oplysninger.
Forslag om opslag med billede og navn på klubmedlemmer. Bestyrelsen overvejer forslaget.
Ref. Inge Stentoft

Valg af to suppleanter
På valg er: Torben Nielsen Fristrup og Thøger
Sørensen.

Bestyrelsen
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:

1. suppleant:
2. suppleant:

(Dette var en forkortet version af årsberetningen
og referatet. Den fulde udgave findes ved at
logge ind på hjemmesiden.)

På bestyrelsesmødet d. 17. marts konstituerede bestyrelsen sig som følger :

Michael Christiansen
Irma Østergaard
Jan Provstgaard
Inge Stentoft
David Thue Brøner
Torben Nielsen Fristrup
Carsten Gyldstoff Hansen
Thøger Sørensen
Birgit Nordstrøm

Følgende poster er desuden fordelt i henhold til vedtægterne :
Ro- og langturschef:
Sigurd Østergaard
Kajakchef :
David Thue Brøner
Børne-/ungdomsleder:
Peter Schaarup
Materialeforvalter - inriggere: Torben Nielsen Fristrup
Materialeforvalter - kajakker:
Per Larsen
Husforvalter:
David Thue Brøner
Udearealer:
Carlo Rasmussen
Køkken og rengøring:
Ulla Demmers

72 69 03 00
40 42 99 19
28 26 57 17
86 14 44 23
28 68 69 93
40 16 01 88
60 95 74 19
60 18 04 45
29 24 85 34

40 73 29 02
28 68 69 93
98 52 15 24
40 16 01 88
21 90 48 29
28 68 69 93
21 48 36 71
35 10 94 44

