NYHEDSBREV FOR HOBRO RO- OG KAJAKKLUB
Nyhedsbrev nr. 1 - Februar 2010
Selvom fjorden stadig er frosset til, er vinteren er ved at være forbi, og den kommende sæson nærmer
sig. Vi skal have klargjort klubhus og materiale, aflagt vores obligatoriske svømmerprøver og
planlagt den kommende sæson. Det og meget mere kan du læse om i årets første nyhedsbrev.
Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. februar 2010 kl.19.00. Dagsorden er
vedlagt dette nyhedsbrev. Hvis du har forslag til behandling på generalforsamlingen skal de være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
På valg til bestyrelsen er i år Søren Urup, Poul Gersbøll og Ulla Demmers. Poul og Ulla er villig til
genvalg, mens Søren takker af for denne gang.
Hvis du har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, så giv gerne bestyrelsen besked inden
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er helt central i forhold til at få fordelt og løftet de opgaver, der skal løses, for at
klubben kan eksisterer, og det er derfor vigtigt du møder op, og giver din mening til kende.
Der vil endvidere blive mulighed for at debattere / blive informeret om det videre forløb af
klubudviklingsdagen, der var en fantastisk succes. Denne dag kan naturligvis ikke stå alene, og skal
bearbejdes videre. Til orientering for alle er der lavet et referat fra dagen. Referatet kan læses på
klubbens hjemmeside.
Bestyrelsen vil derfor opfordre alle klubbens medlemmer til at deltage i generalforsamlingen
Obligatorisk svømmeprøve
De obligatoriske svømmeprøver afholdes i svømmehallen d. 18. og 25. april 2010, begge dage kl.
9.00. De obligatoriske distancer er 300 m for inriggerroere og 600 m for kajakroere.
Af hensyn til egen og andres sikkerhed er det vigtigt at alle medlemmer aflægger svømmeprøve.
Bestyrelsen er til stede begge dage og vil notere hvilke medlemmer der aflægger svømmeprøve. I
forbindelse med svømmeprøverne vil der også være mulighed for at prøve at tage redningsvest på i
vandet.
Medlemmer der ikke aflægger svømmeprøve eller på anden vis dokumenterer tilstrækkelige
svømmefærdigheder, vil ikke kunne deltage i roning udenfor daglig rofarvand og risikerer at få
roforbud.
Hvis du ikke er i ”svømmeform” endnu, kan du stadig nå det. Husk at der er svømning hver anden
søndag i svømmehallen fra 9.00-10.00. En oversigt over hvilke uger der er h.h.v. svømning, kajakpolo
og workshops kan ses på klubbens hjemmeside.
Er du forhindret på disse dage, kan du evt. få en livredder til, i den offentlige åbningstid, at bekræfte
at du har svømmet distancen.
Standerhejsning
Den ny sæson starter med standerhejsning lørdag den 27. marts 2010.
Endeligt program følger i næste nyhedsbrev.

Fælles opstartsmøde
I år har vi valgt, at afholde et FÆLLES opstartsmøde for både inrigger- og kajakafdelingen i
klubhuset, onsdag den 7. april kl. 19.00 i klubhuset.
På opstartsmøderne planlægges sæsonens aktiviteter, så hvis du har en ide til en tur eller et
arrangement, gerne vil på kursus, hjælpe til med instruktionen eller andet, så mød op ! Jo flere
aktiviteter vi laver, og jo flere vi er til at løfte opgaverne, jo mere liv og flere oplevelser får vi skabt
for hinanden !!
Ro-aften og instruktion
Der er som sædvanligt fast ro-aften for inriggere og kajakker hver mandag og onsdag kl. 18.30.
Første gang den 29. marts 2010.
Børne- og ungdomsroning har som sædvanlig fast instruktionsaften hver tirsdag kl. 18.30, første gang
er 4. maj 2010.
Husk, især i april måned, at være meget opmærksom på sikkerhed, da vandet stadig er meget koldt i
april måned, hvis du vælter. Ro derfor tæt på land og skift ikke plads i inriggerne med årerne langs.
Tag evt. noget tørt tøj med i en vandtæt pose, hvis uheldet skulle være ude.
Tilbygningen til klubhuset
Vi er allerede godt på vej med vores nye motionsrum-tilbygning, da en del af jer har givet en hånd
med! Vi fortsætter nu indvendigt med isolering, vægge og lofter m.m.
Vi har derfor brug for hjælp fra medlemmerne, til at komme videre. I første omgang har vi afsat de
fire onsdage i februar fra kl. 17.00.
Thomas Otte og Torben Andersen vil skiftes til at være til stede, så alt bliver lavet efter forskrifterne.
Det siger sig selv, at vi ikke kan være så mange i gang på en gang, men det bør ikke afholde dig fra at
møde op, så det ikke er de samme der skal lave det hele.
Klubben er vært ved lidt aftensmad til det arbejdende folk.
Instruktør-kurser
Bestyrelsen vil gerne opfordre dig til, at melde dig på et instruktør kursus, da det er vigtigt at klubben
råder over så mange instruktører som muligt. Klubben betaler dit kursusgebyr.
Husforvalter
Kjeld Juul Nielsen har tilbudt, at være ansvarlig/kontakt-person for klubhuset.
Medlemsoplysninger
Husk, at oplyse kasseren hvis du flytter, får nyt tlf.nr. eller en ny mail-adresse.
Hjemmesiden
Som altid er det en god ide at kigge forbi klubbens hjemmeside med jævne mellemrum. Her vil I altid
kunne finde de nyeste og relevante informationer, så du hele tiden er opdateret med, hvad der sker i
klubben.
Hjemmesiden finder du på: www.hobroroklub.dk
Tilbage er kun at ønske alle medlemmer en rigtig go’ sæson – vi ses i klubben og på vandet !

Bestyrelsen

