Turoversigt, 2016
Herunder er en oversigt over planlagte arrangementer og ture i og uden for dagligt rofarvand, som
turplanlægningsgruppen præsenterede på opstartsmødet den 4. april. Ture kan blive flyttet eller aflyst på
grund af dårlig vejr eller andre omstændigheder. Tjek hjemmesiden for opdateret kalenderaktiviteter.
Information omkring arrangementer og aktiviteter vil også blive meldt til medlemmer via e-mail.
Inrigger

Tur/arrangment

Kajak

Dato

Hobro Ro- og Kajakklub

April 2016

Nyhedsbrevet



Roaftener



Ungdomsroning



Kontingentsatser - 2016



Parkering ved klubhuset



Kurser



Ture og arrangementer i 2016



Referat fra generalforsamlingen

Thyge/Sigurd



Kurser

Per

Roaftener

Parkering ved klubhuset

Ugentligt:

I forbindelse med etableringen af det nye fortov
langs Nedre Strandvej er kørebanen blevet indsnævret frem til gangbroen over til klubhuset.
Mariagerfjord Kommune anmoder om, at parkering
for Hobro Ro- og Kajakklub fremover sker øst for
broen på den brede del af vejen.

d. 1/5

Paradisløbet i Silkeborg (12 eller 24 km)



Man.

d. 2/5

Fællesspisning - kl. 19:00, Husk tilmelding



Ons.

d. 4/5

Glenstrup sø - husk madpakke (10-12 km)



Ons.

d. 11/5

Madpakketur, fra klubhuset - kl. 17:00





Jørn

Lør.

d. 28/5

Løvspringstur





Thyge og Irma

Søn.

d. 29/5

Randers City Marathon (12 eller 20 km)



Man.

d. 6/6

Fællesspisning, grill - kl. 19:00, Husk tilmelding



Lør.

d. 11/6

Venø Rundt

Man.

d. 13/6

Madpakketur, fra klubhuset - kl. 17:00





Fur rundt





Wknd d.18-19/6

2016

Indhold :

Ansvarlig

Søn.

Jan

Kirsten

Jan



N y h e d s b r e v n r. 2

Mandage kl. 17:00
Onsdage kl. 18:30
Nogle inriggerroere mødes allerede kl. 17:00 om
onsdagen. Forhør dig nærmere om tider og aftaler
hos de andre medlemmer i klubben.
Første medlem, der er tilbage i klubben, laver kaffe. Der er småkager i skabet over vasken.

Nordisk Sejllads for træskibe - roklubaktiviteter?



Juli

d. ?

Klejtrup sø



Man.

d. 1/8

Fællesspisning - kl. 19:00, Husk tilmelding





Wknd d. 5-7/8

Sommertur til det sydfynske øhav





Kirsten

Man.

d. 8/8

Madpakketur, fra klubhuset - kl. 17:00





Thyge

Lør.

d. 13/8

Mariager - frokost på Aporta - afg. kl. 10:30





Irma

Ungdomsroning

Lør.

d. 20/8

Vendelboløbet, Aabybro-Aalborg (22 km)



Jan

Wknd d. 27-28/8

Hadsund (2 x 22 km)



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

Lør.

d. 3/9

Tour de Gudenå, Silkeborg-Randers (36/73 km)



Man.

d. 5/9

Fællesspisning, grill - kl. 19:00, Husk tilmelding





Lør.

d. 10/9

Sensommerarrangement





Jens Peter og Jørn

Ons.

d. 14/9

Madpakketur, fra klubhuset - kl. 17:00





Lone

Søn.

d. 25/9

Jordbro Å, Viborg-Skive(?) - heldagstur



Man.

d. 3/10

Fællesspisning - kl. 19:00, Husk tilmelding



Lør.

d. 8/10

”Støt brysterne” - kajakløb for kvinder, Randers



Wknd d. 22-28/10 Grækenland

David og Torben

Hav en rigtig god 2016 sæson!

Wknd d. 1-3/7



Lone



Ejvind
Jan

Inge

Kirsten


Tilmelding til fællesspisning foregår ved at skrive sig på opslaget på tavlen i klubhuset. Dette skal gøres
senest onsdagen før fællesspisningen.

Den 13. april sneg vandtemperaturen i fjorden sig op over de 8 °C,
og rosæsonen blev skudt i gang. Selvom temperaturen nu er over
minimumsgrænsen beskrevet i de opdaterede sikkerhedsbestemmelser, så skal du stadig tænke godt over, hvilken beklædning du
ror i, og hvad du medbringer af tørt tøj. Især i forårsmånederne kan
det føles ubehageligt varmt at ro i den foreskrevne beklædning, men
det er intet i forhold til, hvor chokerende koldt det er at falde i vandet,
og hvor svært det kan være at få varmen igen bagefter.
Når det nu er sagt, så gør dig selv den tjeneste, at deltag på en eller
flere arrangerede ture og andre klubaktiviteter. Der er folk, der ligger
energi i at lave gode oplevelser til dig. Du kan finde en oversigt over
planlagte ture og arrangementer her i nyhedsbrevet.

Kurser
Begynderkursus i kajak og inrigger

Kontingentsatser - 2016
Juniorer (10-24 år):
Seniorer (25-64 år):
Superseniorer (65+):
Motionscenter*:
Passive:

kr. 750
kr. 1.600
kr.1.400
kr. 600
kr. 150

*For medlemmer der ikke ror, men ønsker at
benytte faciliteterne i motionscenteret.
Der ydes en familierabat på 300 kr. for hvert
efterfølgende familiemedlem undtagen medlemmer, der betaler motionscenterkontingent.

Kajak:

Introaften d. 27. maj

Kursusweekend d. 14.-15. maj
Pris:
2.500 kr. inkl. kontingent for 2016
Man kan vælge begynderkursus i enten turkajak
eller i havkajak. Der vil muligvis blive afholdt endnu
et begynderkursus i havkajak senere på året.
Nuværende inriggerroere betaler 500 kr.
Henv. til Jan Provstgaard (28 26 57 17)
Inrigger: Weekenden d. 21.-22. maj
Pris:
Kontingentsatsen for 2015
Gratis for kajakmedlemmer.
Henv. til Thyge Trads (51 44 52 51)
Instruktørkurser
Kunne du selv tænke dig at blive instruktør og komme på et instruktørkursus, så sig til. Klubben betaler
kursusudgifterne.

Generalforsamling
Følgende er en forkortet version af årsberetning
og referat. Den fulde udgave findes ved at logge
ind på hjemmesiden.
1. Valg af dirig ent:
Jørn Lund blev valgt til dirigent.
2. Formand ens be retnin g:
Inden formandens beretning kom Michael Christiansen med den sørgelige meddelelse om
Gulak Matras’ bortgang. Æret være hans minde.
*** Et minuts stilhed ***
Som formand for en forening, er den 1. forudsætning for at kunne gå glad og positiv ind til en
generalforsamling for at aflægge beretning, at
medlemmerne er aktive og benytter klubbens
tilbud. Her har jeg i vores klub, det bedste afsæt
for min beretning.

 Der er i sæsonen 2015 roet 27.976 km – det
højeste kendte antal i klubbens historie.

 97 roere har registreret sig i kilometerstatistikken i sæsonen – det højeste antal de seneste
10 år – og måske i hele klubbens historie?

 8 roere har roet flere end 1.000 km i sæsonen,
 Der er registreret kilometer i 39 forskellige
både og flere private kajakker.
Der er godt gang i roaktiviteterne, selvfølgelig
særligt inrigger- og turkajakkerne, men efterhånden roes der også mange kilometer i havkajakkerne. Det er jeg sikker på bliver endnu bedre i
den kommende sæson, da vi har fået støtte fra
forskellige fonde og sponsorer, til at købe 9 nye
havkajakker.

Vi har igennem årene haft fokus på at styrke det
sociale liv i klubben. Det er langt henad vejen
lykkedes ved at få forskellige kræfter til at arrangere ture, stå for ungdomsroning, rundstykroning, fællesspisning, madpakketure og meget,
meget mere. Jeg har imidlertid kigget lidt nærmere på de udfordringer vi har; at vi ikke formår
at holde godt nok fast i vores nye medlemmer.
Det bliver bekræftet ved at kigge på medlemskartoteket og rostatistikken. De seneste 5 år har
vi hvert år taget imod mellem 14-21 nye medlemmer, men allerede i løbet af deres 2. sæson
mister vi typisk de første 3-4 stykker, og derefter
yderligere et par medlemmer for hver af de efterfølgende sæsoner.
Der ligger således et stort potentiale for klubben
i, at vi sammen bliver bedre til at holde på vores
medlemmer – gør det sjovt at komme i klubben,

Onsdag d. 2. marts 2016 kl. 19.00
tager godt imod nye, hjælper de nye med at
komme på vandet i tiden efter begynderkurset,
hvor det for mange er svært at finde modet til at
tage alene på vandet. Det er mindst lige så givende, at få et nyt medlem velintegreret i klubben, som det er at have 10-20 eller 100 km mere på sit rokort, når sæsonen er ovre.
Jeg har samtidig kigget på en anden udfordring,
som jeg mener vi står overfor i form af aldersudviklingen for vores inriggerroere. Lad mig starte
med at slå fast, at jeg synes det er imponerende
og positivt, at vi har så mange roere, der holder
fast i roningen i en relativt høj alder – og ikke
mindst i det sociale fællesskab knyttet dertil. Det
er der bekymrer mig, er at vi for hvert år der går,
har en medlemssammensætning på inriggerroningen, som vel bliver omkring 10 måneder
ældre, da vi ganske enkelt ikke formår at rekruttere tilstrækkeligt med ’yngre’ kræfter i forhold til
inriggerroningen. Det vil på sigt true aktiviteten,
hvis vi ikke får vendt denne udvikling.
Det er et par udfordringer, som jeg vil opfordre
alle medlemmer i at tage del i den kommende
og de efterfølgende sæsoner. I bestyrelsen har
vi i den forgangne sæson også fået opdateret
sikkerhedsbestemmelserne, så de nu er tidssvarende. I den kommende sæson bliver der som
tidligere 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. Til slut vil jeg gerne sige tak mine bestyrelseskollegaer for et godt
samarbejde i det forgangne år. Tak for ordet.

3. Aflæggelse af regnskab for 2015 og
budget for 2016:
Kasserer Jan Provstgaard gennemgik posterne i
regnskabet og knyttede kommentarer til udvalgte poster. Regnskabet og budgettet blev enstemmigt godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent for 2016
Kontingentet for superseniorer stiger fra 1200
kr. til 1400 kr.
Kontingentet for medlemmer der ikke ror, men
som bruger motionsrummet er 600 kr.
5. Behandli ng af indkomne forslag
Sigurd Østergaard foreslog at alle aktive medlemmer skal laflægge årlig svømmeprøve. Emnet blev diskuteret en del. Der var ved håndsoprækning flertal for at gøre svømmeprøven obligatorisk for superseniorer. Superseniorerne
danner selv et udvalg, der dels udarbejder forslag til en seniorpolitik angående aflæggelse af
svømmeprøve, samt udmøntning heraf ved et
udvalg, der forestår den årlige prøveaflæggelse.
Irma Østergaard foreslog at rotidspunktet på
onsdage for inriggere fremrykkes til kl. 17. Punktet kom ikke til afstemning, men det vedtaget, at
emnet vil blive diskuteret og besluttet på kommende opstartsmøde.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter til bestyrelsen:

Bestyrelsen
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:

Formandens beretning gav anledning til følgende kommentarer.
i. Irma Østergaard foreslog, at der skal laves
opfølgning på nye medlemmer, der stille glider
ud af klubben. Generalforsamlingen anerkendte problemet. Opgaven blev ikke formaliseret på generalforsamlingen.
ii. Gerhardt Kløve Jakobsen spurgte på vegne af
inriggerroerne, hvilke kilder der er brugt til
justeringer i de nye sikkerhedsbestemmelser.
Især kravene omkring påklædning ved lave
vandtemperature blev diskuteret. Inriggerroerne blev opfordret til komme med skriftlige
bemærkninger, alternative formuleringer og
yderligere spørgsmål til bestyrelsen, hvorefter
dette ville blive yderligere behandlet.

1. Suppleant:
2. Suppleant:

Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var:
- Michael Christiansen (modtog genvalg)
- Torben F. Nielsen
(modtog genvalg)
- Carsten G. Kragh
(modtog genvalg)
Alle tre blev genvalgt.
Derudover blev Ulla Demmers valgt til bestyrelsen for et år som afløser for Matthias Marchall,
som er trådt ud af bestyrelsen før tid.
Valg af to suppleanter
Ejvind Sørensen blev valgt til 1. suppleant.
Jens Peter Christensen blev valgt til 2. suppleant
6. Valg af t o revisorer og en revisorsuppleant
Ingrid Svendborg og Thyge Trads blev foreslået
og valgt.
Sigurd Østergaard blev genvalgt som suppleant.
7. Eventuelt:
Sigurd Østergaard opfordrede at der blev oprettet diverse udvalg således at alt arbejde ikke
udelukkende ligger ved bestyrelsen. Bestyrelsen vil tage forslaget til efterretning.
Ref. Carsten Gyldstoff Kragh

På bestyrelsesmødet d. 14. marts konstituerede bestyrelsen sig som følger :

Michael Christiansen
David Thue Brøner
Jan Provstgaard
Carsten Gyldstoff Kragh
Torben Nielsen Fristrup
Linda Larsen
Ulla Demmers
Ejvind Sørensen
Jens Peter Christensen

Følgende poster er desuden fordelt i henhold til vedtægterne :
Rochef - inrigger:
Thyge Trads
Rochef - sculler:
Fie Udby
Kajakchef :
David Thue Brøner
Ungdomsleder:
Peter Schaarup
Materialeforvalter - inriggere: Torben Nielsen Fristrup
Materialeforvalter - kajakker:
Ejvind Sørensen
Husforvalter:
David Thue Brøner
Udenomsarealer:
Carlo Rasmussen
Køkken:
Ulla Demmers
Rengøring:
Ulla Demmers (koordinator)

20 26 10 08
28 68 69 93
28 26 57 17
60 95 74 19
98 52 55 42/50 51 18 48
28 44 44 29
51 23 89 83/35 10 94 44
40 71 97 83
20 48 55 52
98 65 12 24/51 44 52 51
41 44 31 39
28 68 69 93
98 52 15 24
98 52 55 42/50 51 18 48
40 71 97 83
28 68 69 93
21 48 36 71
51 23 89 83/35 10 94 44
51 23 89 83/35 10 94 44

