NYHEDSBREV FOR HOBRO RO- OG KAJAKKLUB
Nyhedsbrev nr. 1 - Januar 2011
Selvom fjorden stadig er frosset til, nærmer 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 onsdag den 9. februar 2011 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: Jan Provstgaard, Sigurd Østergaard og Erik Johannesen. Christine
Callesen er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Susse Bøgh der trådte ud af bestyrelsen, så hendes plads
er også på valg. Jan, Sigurd og Christine er villig til genvalg, mens Erik efter en stor indsats i
bestyrelsen 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 eksistere, og det er derfor vigtigt , at du møder op og giver din mening til kende.
Bestyrelsen vil derfor opfordre alle klubbens medlemmer til at deltage i generalforsamlingen
Obligatorisk svømmeprøve
De obligatoriske svømmeprøver afholdes i svømmehallen søndag, den 17. april og 1. maj 2011,
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 26. marts 2011.
Endeligt program følger i næste nyhedsbrev.
Der må dog kun roes, såfremt fjorden er helt is-fri.
Selv meget tynd is kan lave/skære nogle meget alvorlige skader på bådene.

Ro-aften og instruktion
Der har især blandt inriggerne været ønske om, at ro tidligere om mandagen, så derfor prøver vi i år
med fast ro-aften for inriggere og kajakker, hver mandag kl. 17.00 og onsdag kl. 18.30. Første gang
den 4. april 2011.
Børne- og ungdomsroning har som sædvanlig fast instruktionsaften hver tirsdag kl. 18.30, første gang
er den 3. maj 2011.
Tirsdag aften er alle kajakker reserveret til ungdomsroerne, så vil du ro denne aften, må du vente og
se hvilke kajakker der er tilbage når ungdommen har fordelt de både de skal bruge.
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 - motionsrummet
Vi er kommet langt med vores nye motionsrums-tilbygning, da malerne har tapetseret og lagt vinyl på
gulvet. Rummet må dog ikke benyttes før vi har fået sat loftet op.
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.
Det er også en mulighed for dig til, at erhverve nye færdigheder på.
Klubben betaler dit kursusgebyr.
Ansvarsområde
Har du lyst til, at påtage dig eller deltage i et konkret ansvarsområde, er du velkommen til at kontakte
bestyrelsen. Det kan være både stort og småt, f.eks. vedligeholdelse af både, slå græs, holde grusarealer fri for ukrudt, rengøring i klubhuset, ungdoms-instruktør-hjælper eller andre opgaver.
Medlemsoplysninger
Husk, at oplyse kasseren hvis du flytter, får nyt tlf.nr. eller en ny mail-adresse.
Hjemmesiden – nu med medlemsliste og båd-oversigt
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.
På hjemmesiden kan du nu finde en liste med medlemsnumre og telefonnummer på alle klubbens
medlemmer, samt en oversigt over klubbens båd-park med navn og bådnummer, samt sværhedsgrad
på kajakkerne.
Dette er på en side, hvor kun medlemmerne har adgang.
Har du glemt brugernavnet og adgangskoden, kan dette oplyses ved at kontakte kasserer Jan
Provstgaard på mail provstgaard@vip.cybercity.dk
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

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2011
Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i Hobro Ro- og Kajakklub
Onsdag den 9. februar 2011 kl. 19.00 i klubhuset, Ndr. Kajgade 13
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab for 2010.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingenter for år 2011.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen
1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Jan Provstgaard (modtager genvalg)
Sigurd Østergaard (modtager genvalg)
Erik Johannsen (modtager ikke genvalg)
Christine Callesen (modtager genvalg)
2. Valg af 2 suppleanter
På valg er: Jakob Høiien Kristensen og Inge Stentoft
3. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
På valg er: Michael Kau og Jytte Fleischmann samt suppleant Irma Østergaard
7. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 før
generalforsamlingen finder sted.

Efter generalforsamlingen serveres der kaffe og brød, hvorefter den kommende rosæson drøftes.

Vel mødt!

På bestyrelsens vegne
Michael Christiansen
formand

