
 

 

Nyhedsmail fra Holbæk Roklub. 

Planen var at jeg i dette nyhedsbrev skulle skrive om den kommende bro- 

opsætning, standerhejsning og indvielse af bådehuset, men det har Corona virussen 

desværre sat en stopper for. 

Roklubben er ligesom så meget andet lukket mindst til 13.4. 

 

Medlems- og planlægningsmøde  

Den 4.3. var ca. 35 personer til medlems- og planlægningsmøde. Inden da var der 

mulighed for at spise en dejlig mørbradgryde og til mødet var der kaffe og Sørens gode 

chokolade kage. 

SOMMER-AKTIVITETER: 

Der kom rigtig mange aktiviteter på sommer-kalenderen, bl.a. et glædeligt gensyn 

(forhåbentlig) med 8’eren på vandet sammen med roere fra Kalundborg.  

Aktivitetskalender er sat på stand by indtil vi ved hvornår sæsonen starter op.  

EMNER FRA MEDLEMSMØDET. 

Bemærk at der er flere ting man kan melde sig til, og det kan man godt gøre nu, nogle af 

opgaverne kan nemlig startes op via telefon/mail. Så hvis du mangler noget at rive i så 

meld dig gerne  

Rettigheder (Mette): Alle rokort er gennemgået og opdateret med rettigheder. Når vi er 

tilbage bedes alle medlemmer checke, om alt er OK i forhold til egen opfattelse. 

Styrmandskursus (Mette): Der kommer et styrmandskursus snarest muligt. 

Morgenroere (Mette): Det er så dejligt med den megen aktivitet om morgenen. Vi vil også 

rigtig gerne se jer om aftenen. Det vil gøre det lettere at sætte bådhold. Ind imellem 

mangler en styrmand. Særligt er det vigtigt at nye medlemmer altid kan komme på vandet, 

når de dukker op. 

Klublokale (Mette): Der er et ønske om lidt opdatering af bl.a. udsmykning i rummet. Samt 

grundig rengøring af gulv mm. En gruppe til dette søges. Kontakt Mette. 

Fund raising (Rita): Udvalget består i dag af Karl og Rita og skal I gang igen – der skal 

søges midler til en 4-åres træbåd. Udvalget efterlyser en deltager. Kontakt Rita. 

Kontingent (Anette): Det vil fortsat være muligt at tegne et husstands-medlemskab til kr. 

100,- ekstra. Dog vil dette kun gælde deltagelse i yoga og volleyball. Altså ikke adgang til 

svømmehallen. Her må fremover købes rødt armbånd, hvis man vil have sine 

børn/ægtefælle (som ikke er medlem af roklubben) med i svømmehallen. 



Verdensmål (Jette): Der blev nedsat en gruppe – Henning – Bent – Kirsten M – Jette, 

som vil arbejde med de verdensmål, som er relevante for roklubben. Flere interesserede 

er velkomne. Kontakt Jette. 

Nye roere i klubben (Lotte): Der er rigtig mange informationer og mange møder at 

forholde sig til, som kommer drypvis, især hvis man melder sig ind om vinteren. Om 

sommeren er de en del af rokurset. Ønske om bedre information til nye medlemmer. 

Måske en mentor-ordning. Emnet drøftes i bestyrelsen. 

Fotos på sociale medier (Rita): Reglerne fra Datatilsynet er lettet, så der ikke længere 

sondres mellem situations- og portræt-fotos (det sidste krævede tidligere særskilt 

tilladelse). Vi opfordrer til at al offentliggørelse af fotos på Facebook m.v. foretages med 

omtanke. Og finder man et foto på roklubbens hjemmeside/facebook side, som man 

ønsker slettet, vil dette blive efterkommet. 

Roning i bunden af fjorden (Henrik P) – der var et ønske om forbud mod roning langs 

sivene (indenom stenene) i bunden af fjorden. Lidt debat frem og tilbage. Emnet tages op i 

bestyrelsen. Evt. kan fastsættes samme formulering som roning i åen ”kun for erfarne 

roere”. 

Roning i åen (Henrik K) – Henrik kontakter Tuse Å lag (?), om det er muligt at markere 

stenene ved adgangen til åen. 

Roning kl. 18.30? (Lars H): Hvis man skal tidligt op og gerne vil ro en længere tur, bliver 

det lidt sent. Forslag om start kl. 18.00. Det er problematisk, hvis aftenroning spredes for 

meget ud. Det gør det ikke nemmere at sætte bådholdene. Indtil videre bibeholdes roning 

kl. 18.30. 

PR-udvalg (Bent): Der afholdes møde tirsdag 10.3. Der arbejdes på at få en medarbejder 

fra DFfR ud for orientering om gode PR-ideer. Dato følger på info-mail - alle er velkomne. 

Der arbejdes med forskellige tiltag: Banner – folder – skvulp – Facebook. 

 

Bådehusets omgivelser er nu 

kommet i orden. 

Det sørgede de unge mennesker for i 

den sidste weekend i februar.  

Som I ved var der planlagt indvielse i 

weekenden og Borgmesteren var 

inviteret, men vi må vente…….  

 



Skarridsø rundt  

Søndag 8.3. havde 12 

personer en dejlig vandretur 

rundt om Skarridsø.  

 

Et rigt fugleliv til lands og til 

vands lod sig se og høre. Inkl. 

havørnen, som ruger på øen 

Magleholm. 

Turen blev afsluttet med frokost 

på hyggelige Cafe Forsinket i 

Jyderup 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas godt på jer selv og hinanden og tænk på at vi på et tidspunkt igen 
kan nyde denne udsigt fra vores terrasse. 
 

 
(Foto; Jesper Iversen) 


