Frivillig svømmeprøve - for din og min sikkerhed
Efter gennemført frivillig svømmeprøve ligger roning på fjorden åben med god samvittighed og
masser af gode oplevelser.
Har du endnu ikke aflagt svømmeprøve i år, har du en sidste mulighed...
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Hobro Ro- og Kajakklub

Marts 2015

Søndag d. 26. april kl. 9:00-9:45
Distancerne er 300 meter for inriggerroere og 600 meter for kajakroere og outriggere. Det noteres,
hvem der har aflagt prøve. Bemærk: Når du underskriver dit rokort, erklærer du samtidigt, at du er
i stand til at svømme den angivne distance.

… de faste aktiviteter

Gå ikke glip af ...
Workshop - for de voksne

d. 12. april

Søndag d. 12. april kl. 9:00-9:45, holder vi
workshop nr. 2 i svømmehallen. Vi har kajakker, svømmeveste og inrigger-årer med og
arbejder med sikkerhed på vandet.

Workshop - for de unge

d. 19. april

Ungdomsroerne har sikkerhedsworkshop søndag d. 19. april.
Der er ikke svømning for øvrige medlemmer

Opstartsmøde

d. 13. april

Der er opstartsmøde mandag d. 13. april kl.
20. Kom og hør, hvad sæsonen bringer af ture,
arrangementer og fester, samt indgå aftaler
om, hvem der ror hvornår, søndagsture osv.

Foredrag om ældreroning

d. 14. april

Roaftener
Ugentligt:

Første medlem, der er tilbage i klubben, laver
kaffe. Der er småkager i skabet over vasken.

Ungdomsroning

Fællesspisning

Kajak:

Juniorer (10-24 år):
Seniorer (25-64 år):
Superseniorer (65+):
Passive:

kr.
kr.
kr.
kr.

750
1.600
1.200
150

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

Første gang d. 13. april

Første mandag i hver måned er der fællesspisning. Undtagelsen er 2. påskedag, hvor fællesspisning rykkes til d. 13. april.
Tilmelding på opslag i klubhuset senest onsdagen før.

www.hobroroklub.dk

Kontingentsatser - 2015

Første gang d. 5. maj

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

Kurser

Adgang kan fås ved henvendelse til Jan
Provstgaard.

Mandage kl. 17:00
Onsdage kl. 18:30

Tirsdag d. 14. april kl. 10:30 kommer en konsulent fra DffR og fortæller om ældreroning.

Brug hjemmesiden til at orientere dig om aktiviteter i klubben. På siden ”Kun for medlemmer”
finder du telefonliste på alle medlemmer, diverse referater, oversigter og rostatistikker.

Første gang d. 30. marts

Begynderkursus i kajak og inrigger
Introaften d. 27. maj
Kursusweekend d. 30.-31. maj
Pris:
2.500 kr. inkl. kontingent for 2015
Nuværende inriggerroere betaler 500 kr.
Henv. til Jan Provstgaard (28 26 57 17)
Inrigger: Weekenden d. 9.-10. maj
Pris:
Kontingentsatsen for 2015
Gratis for kajakmedlemmer.
Henv. til Thyge Trads (51 44 52 51)
Havkajak EPP2
Mere information vil følge.
Instruktørkurser
Kunne du selv tænke dig at blive instruktør og
komme på et instruktørkursus, så sig til. Klubben
betaler kursusudgifterne.

Indhold :
 Løst og fast
 Sæsonstart - standerhejsning
 Referat fra generalforsamlingen
 Den nye bestyrelse
med udvalgsposter
 Svømmeprøver
 Gå ikke glip af...
 …de faste aktiviteter
 Kurser
 Girokort vedlagt

Sæsonstart
Standerhejsning
Lørdag d. 28.3. kl. 9.00
Mød op til en hyggelig dag, og
vær med til at gøre lokaler,
bådbroer og både klar.
Familiemedlemmer er velkomne. Det er gratis for alle!
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
Dette nyhedsbrev indeholder
referatet af generalforsamlingen d. 25. februar, hvor over
50 af klubbens 147 aktive
medlemmer deltog. Det er
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Generalforsamling
1. Valg af dirig ent:
Thyge Trads blev valgt til dirigent.
2. Formand ens be retnin g:
Formand Michael Christensen fremlagde følgende beretning:
Nu er det 5. år i træk, jeg står her og aflægger
beretning om den seneste sæson i Hobro Ro- og
Kajakklub. Hvert år synes jeg, at jeg har kunne
tse en udvikling i aktiviteterne og livet i klubben.
Det er også det, der giver både os i bestyrelsen
og mange af jer andre, der giver en hånd med
med stort og småt, lyst og energi til fortsat at
gøre en indsats for, at vi kan have en god klub.
Vi har gennem årene fået:
 styrket vores begynderkurser og integrationen af nye medlemmer i klublivet.
 væsentligt forbedret vores fysiske rammer i
form af et tidssvarende klubhus, broer og
anlæg, motionsrum mv.
 udviklet de sociale aktiviteter i klubben med
klubture, fællesspisning, madpakketure.
 udviklet aktiviteterne for ungdomsroerne.

 igangsat opbygning af et havkajakmiljø.
Tak til alle dem, 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 gode rammer og aktiviteter,
vi har.
I 2014 blev der roet godt 15.000 km, hvilket er
tre gange så mange sammenlignet med 2007 og
2008. Med 7.300 km kyststrækning i Danmark
svarer det til, at vi tilsammen har roet hvert eneste stræk på den danske kyst to gange.
Til trods for ihærdige ildsjæles indsats for at
vedligeholde klubbens materiel har vi et efterslæb på udskiftning og nyanskaffelser af både.
Vi har taget næste skridt ved at inddrage professionel revisorbistand ift. at sikre en retvisende
afskrivning af værdien på klubbens både og
udstyr. Vi har i de senere år ’tæret’ på klubbens
værdier i form af manglende udskiftning af
bådparken i takt med dens nedslidning. Hvis vi
fortsætter den nuværende fremgangsmåde, så
vil vi efterlade en klub uden nævneværdige værdier for fremtidige medlemmer i løbet af en 8-10
årig periode. Der er derfor behov for, at vi får

Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 19.00
tilpasset vores økonomi, så vi kan sikre en fortsat sund og fornuftig udvikling, og ikke afvikling
af klubben.
I den kommende sæson bliver der også behov
for, at vi giver en hånd med for at opretholde det
gode liv i klubben og de gode faciliteter. Det kan
være ved at hjælpe med at tage godt imod nye
medlemmer, arrangere eller deltage med sit
gode humør på en klubtur, i fællesspisning eller
lignende – og så vil der også blive behov for en
fælles arbejdsdag, hvor vi kan få malet klubhuset.
Til slut vil jeg gerne sige tak til Inge og Irma for
jeres bidrag i bestyrelsen i denne omgang.
3. Aflæggelse af regnskab for 2014 og
budg et for 2015:
Formandens indledende bemærkninger til klubbens økonomiske status og regnskabspraksis:
- Klubbens økonomiske status vurderes på sigt
at give grund til bekymring pga. efterslæb på
vedligeholdelse af bådparken og usikkerhed om
fremtidige lejeforhold i forhold til klubhuset.
- Bestyrelsen har opsøgt revisorbistand til afskrivningsprocedurer, opstilling af regnskaber og
udformning af næste års budget og ændret klubbens regnskabspraksis i forhold til revisorens
råd.
Kasserer Jan Provstgaard gennemgik posterne i
regnskabet. Regnskabet og budgettet blev enstemmigt godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent for 2015
Bestyrelsen kom med tre forslag, som alle blev
vedtaget. De er som følger:
I. Et klubmedlem er ungdomsroer til og med
det år, medlemmet fylder 24 år.
II. Ændringer i kontingentsatser:
- Seniorer og superseniorer stiger 200 kr.
- Ungdomsroere stiger 100 kr.
III. Principbeslutning om gradvis udligning til
ens kontingentsatser for seniorer og superseniorer i 2017.
(Se kontingentsatser andetsteds i nyhedsbrevet)
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
supplea nter til bestyrelsen:
Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var:

og

- Jan Provstgaard
- David Brøner
- Irma Østergaard
- Inge Stentoft

(modtog genvalg)
(modtog genvalg)
(modtog ikke genvalg)
(modtog ikke genvalg)

følgende tilbagemeldinger fra generalforsamlingen:
- Forslag om at bevare et godt forhold til kommunen.

Forslag: Linda Larsen og Matthias Marchall.
Begge blev valgt til at sidde i bestyrelsen.

- Forslag om at få kommunen til at afgive en
hensigtserklæring om, at de vil sikre os vores
nuværende klublokalitet eller genhusning.

Valg af to suppleanter
På valg var:
- Tøger Sørensen
(modtog ikke genvalg)
- Birgit Nordstrøm
(modtog ikke genvalg)

- Forslag om at tilbyde andre foreninger at
bruge vores lokaler, når vi ikke selv bruger dem,
så vores klublokalitet vil være til gavn for flere
borgere i kommunen og fremstå som mere
bevaringsværdig.

Forslag: Henrik Vestervig Eriksen og Ejvind
Sørensen. Henrik og Ejvind blev valgt som hhv.
1. og 2. suppleant.
6. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
På valg var: Michael Kau og Jytte Fleischmann
samt suppleant Sigurd Østergaard.
De blev alle tre genvalgt.
7. Eventuelt:
Bestyrelsen bad generalforsamlingen komme
med bud på, hvad vi kan gøre i forhold til vores
på sigt usikre situation om klublokalitet. Der kom

Bestyrelsen
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:

1. Suppleant:
2. Suppleant:

- Forslag om, at familie til klubmedlemmer, der
ønsker at bruge svømmehallen om søndagen,
skal betale kontingent som passive medlemmer.
- Forslag om, at f.eks. interne havkajakkurser
koster noget, selvom man allerede er medlem.
- Forslag om at udvide klubbens aktiviteter
med vinterbadning for at udvide medlemstallet
og styrke klubbens værdi som et attraktivt tilbud
for borgerne i kommunen.
Ref. Inge Stentoft
(Dette er en lettere forkortet version af årsberetning og referatet. Den fulde udgave findes på
hjemmesiden)

På bestyrelsesmødet d. 10. marts konstituerede bestyrelsen sig som følger :

Michael Christiansen
David Thue Brøner
Jan Provstgaard
Carsten Gyldstoff Kragh
Torben Nielsen Fristrup
Linda Larsen
Mathias Marchal
Henrik Vestervig Eriksen
Ejvind Sørensen

Følgende poster er desuden fordelt i henhold til vedtægterne :
Rochef - inrigger:
Sigurd Østergaard
Rochef - sculler:
Fie Udby
Kajakchef :
David Thue Brøner
Ungdomsleder:
Peter Schaarup
Materialeforvalter - inriggere: Torben Nielsen Fristrup
Materialeforvalter - kajakker:
Per Larsen
Husforvalter:
David Thue Brøner
Udenomsarealer:
Carlo Rasmussen
Rengøring:
Peter Schaarup
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