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Frivillig svømmeprøve



■

Kajak- og inriggerworkshop

■





Ungdoms sikkerhedsworkshop

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...
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.

Inriggere: Mandage og onsdage kl. 17:00
Kajakker: Mandage og onsdage kl. 18:30
Første medlem, der er tilbage i klubben, laver
kaffe. Der er småkager i skabet over vasken.

Ungdomsroning

Første gang d. 5. maj

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

www.hobroroklub.dk
Du kan finde rigtig meget information på
hjemmesiden. Der er løbende
opdaterede kalenderaktiviteter,
beretninger og billeder fra arrangerede
ture fra flere år tilbage.
Er du medlem, kan du følge med i
bestyrelsens referater og se ro- og
bådstatistikker samt finde
kontaktinformation på andre
medlemmer.

• Svømmeprøver
• Roning +/- 8 grader
• Roaftener
• Turkalenderen

Søndag d. 30. april kl. 9:00-9:45

Første gang d. 27. marts

• Referat fra generalforsamling
• www.hobroroklub.dk

Frivillig svømmeprøve - for din og min sikkerhed

Roaftener

• Bestyrelsens konstituering

Den nyvalgte bestyrelse har konstitueret sig således:

Kontingentsatser - 2016

Formand: Carsten Gyldstoff Kragh

Juniorer (10-24 år):
Seniorer (25 år og ældre):
Motionscenter*:
Passive:

Næstformand: David Brøner

kr.
kr.
kr.
kr.

750
1.600
600
150

*For medlemmer der ikke ror, men ønsker at
benytte faciliteterne i motionscenteret.

Kasserer: Jan Provstgaard
Sekretær: Jørn Lund
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Linda Larsen
Ulla Demmers

Marts 2017
Nyt fra bestyrelsen:
På bestyrelsesmødet d. 20/3 konstituerede bestyrelsen
sig og uddelte udvalgsposter. Konstitueringen kan ses
her på siden. Udvalgsposterne blev som følger:
Rochef, langtursrochef, kaproningschef og inriggerudvalgsformand: Linda Larsen
Kajakchef: David Brøner
Ungdomsleder: David er bestyrelsens ansvarshavende
indtil der er fundet ny ungdomsleder.
Materialeforvalter inrigger: Torben Fristrup
Materialeforvalter kajak: Ejvind Sørensen
Køkken og rengøring: Ulla Demmers
Udenomsarealer: Carlo Rasmussen
Bestyrelsen arbejder på at finde en ny ungdomsleder,
da Peter desværre har ønsket at stoppe. Stor tak til
Peter for det kæmpe arbejde han har lavet for de unge. Undomsafdelingen fortsætter med de øvrige ledere. Vi håber hurtigt at have en afklaring.
Roudvalget arbejder på at lave et vinterroreglement,
der kan gøre det forsvarligt at ro selvom vandet er
under 8 grader. Indtil et reglement er godkendt af
bestyrelsen må der ikke ros før vandet er 8 grader
Fællesspisning og turplanlægningsmøde d. 5/4

Torben Fristrup
Suppleanter:
Ejvind Sørensen
Jens Peter Christensen

Kom og mød dine rokammerater til en hyggelig gratis fællesspisning kl. 19.00 med efterfølgende turplanlægningsmød kl. 20.00. Du kan deltage i begge
dele eller kun det ene.
Tilmelding til fællesspisning på liste i klubhuset.

Revisorer:
Ingrid Svendborg

Fra redaktøren

Kim Borup

For at gøre bladet her så godt som muligt, modtager
jeg gerne indslag både om ture, kurser, oplevelser
eller indslag til debat.
Skriv til mig på joern.lund1@skolekom.dk
Venlig hilsen
Jørn

Revisorsuppleant: Sigurd Østergaard

Referat fra ordinær generalforsamling 2017 i Hobro Ro- og Kajakklub.
Tirsdag, den 7. marts 2017, kl. 19:00 i klubhuset, Ndr. Kajgade 13, Hobro
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Jørn Lund, som blev valgt
2. Formandens beretning
Michael Christiansen takkede af efter syv år i bestyrelsen som formand.

Michael gennemgik de mål der har været udstukket fra bestyrelsen siden 2010, hvor han tiltrådte:
Klubben har skabt en god kultur omkring klubture.
Vi har et turudvalg, der arrangerer ture i daglig og andre rovande med stor deltagelse af medlemmer.
Sociale aktiviteter på tværs af alder og tilhørsforhold
Skaffe midler til klubben via servering, sponsorater, etc.
Organisatorisk - beskrivelse af roller og ansvar delt ud over flere medlemmer
3. Regnskab for 2016 og budget for 2017
Gennemgang af regnskab og budget (kopi udleveres på generalforsamlingen)
Kasserer, Jan Provstgaard gennemgik regnskabet for 2016. Budgettet for 2017 kunne skimmes samtidig
med gennemgang af regnskabet.
Regnskab og budget blev godkendt
4. Fastsættelse af kontingent for 2017
Forslag fra bestyrelsen:
Superseniorer stiger med 200 kr. (jf. hensigtserklæringen på generalforsamlingen
2015). Kontingent for seniorer og superseniorer er dermed udlignet.
Forslaget blev godkendt ved håndsoprækning.
Øvrige kontingentsatser forbliver uændrede.
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke kommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg til bestyrelsen er:
David T. Brøner
- modtager genvalg
Jan Provstgaard
- modtager genvalg
Linda Larsen
- modtager genvalg
Ulla Demmers
- modtager genvalg
Alle fire blev genvalgt.
Michael Christiansen træder ud af bestyrelsen et år før tid.
Der skal vælges et bestyrelsesmedlem for et år.
Bestyrelsen forslog Jørn Lund, som blev valgt til bestyrelsen – foreløbigt for et år.
På valg til suppleantposter er:
Ejvind Sørensen
Jens Peter Christensen
Begge modtog genvalg. Ejvind er første suppleant.

7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
På valg er:
Ingrid Svendborg
Thyge Trads
Ingrid modtog genvalg og blev valgt. Kim Borup blev valgt som ny revisor.
På valg til suppleant er:
Sigurd Østergaard
Sigurd var ikke tilstede på generalforsamlingen, men blev enstemmigt genvalgt in absentia.

8. Eventuelt
Per Graversen spurgte bestyrelsen, om der ligger aftale med kommunen angående reetablering skrænt,
klubskilt, mv. efter afsluttet anlægsarbejde. Adgangsbroen til klubhuset er efterhånden også i dårlig
stand – hvordan er kommunen forpligtiget omkring dette ift. lejemålet?
Michael har tidligere haft en uformel snak med Jens Nørgaard fra kommunen. Michael har taget nogle
billeder og startet på en fornyet skrivelse til kommunen.
Per Graversen sagde, at han gerne ville forsøge at tage kontakt til kommunen omkring reetableringen
og adgangsforhold til klubben. Michael vil gerne færdiggøre skrivelsen, men alle på generalforsamlingen var enige om at lade Per tage kontakt til kommunen.
Linda Larsen: Indhegningen i forbindelse med terrorsikring af havnen bliver trukket ind så biler kan
passere på adgangsvejen langs åen. Der kommer parkeringspladser for enden af vejen (ved de gamle
markedshaller).
Ulla Demmers: Hvorfor skal porten holdes lukket, når hele havnen ellers ligger åben. Bestyrelsen:
Klubben følger lovgivningen og står ikke til ansvar for, hvordan andre forholder sig til den.
Christina Søvind Rosengreen: Er der lagt spor ud for ungdomsaktiviteterne i klubben?
Efter Peter Schaarup fratrædelse står klubben lige nu uden ungdomsleder.
Det kommer op som punkt på næstkommende bestyrelsesmøde
Peter: Rollen som ungdomsleder er givende og sjov. Super back-up fra hjælpere/medlemmer. Peter
træder tilbage, ad han ikke kan være med i front ude på vandet.
Jan – praktiske oplysninger
Opdatering ifm. svømmehalsaktiviteter.
Standerhejsning 25. marts.
Jørn Lund’s ønske i forbindelse med indtrædelse i bestyrelsen; at være bindeled til mellem inrigger- og
kajakroere.
Opfordrer medlemmer til at komme med forslag til at skabe bedre sammenhold.

Havkajakkursus 2017
Så er datoerne for havkajak begynderkurset (EPP2)for nye medlemmer i Hobro Ro og
Kajakklub fastsat: 11. maj og weekenden den 13.-14. maj.
Torsdag den 11. maj startes op med en info aften for dem, der er tilmeldt kursus. Vi snakker bl.a. om, hvad der skal medbringes de to dage og hvornår vi mødes. I weekenden den
13. og 14. maj er der afsat 8 timer pr. dag til undervisning - størstedelen af tiden vil vi være
ude i kajakkerne. Hvis du kunne tænke dig at lære at ro kajak så kontakt mig: Kajakchef
David T. Brøner 28 68 69 93 eller pr. mail d@tuxen.net Pris kr. 2.500 incl. et års kontingent (kr. 1.600).

