
NYHEDSBREV – Holbæk Roklub – februar 2021    

 

Vi håber I er kommet i gang med 2021, trods fortsatte Corona restriktioner.  

Forhåbentlig har I fundet motionsformer, der kompenserer for manglende brug af klubbens 

træningsfaciliteter, rospinning, volleyball og svømning. Det er fortsat muligt at tilmelde sig virtuel yoga. 

Kontakt Carsten Juul på mail cjuul30@gmail.com  så bliver I koblet på.  

Grundet forsamlingsforbuddet har bestyrelsen besluttet at udskyde klubbens Generalforsamling til marts 

eller april. Dette er anbefalingen fra DFfR. Så snart der er mulighed for afholdelse, hører I nærmere. 

Indbrud: Der har den 20. januar 2021 været indbrud i klubhuset. Personen er kommet ind gennem et 

vindue og ses (med hætte og maske) på overvågningen gå systematisk mod bestyrelsesrummet, hvor døren 

er brudt op. Tilsyneladende mangler intet – sagen er anmeldt til politiet. 

Ny ponton: Vores nuværende ponton bliver repareret, så den kan holde den kommende sæson. Inden 

sæsonen 2022 skal der investeres i en ny ponton. Et udvalg har arbejdet med forskellige løsninger med 

sliske(r) til at køre bådene ud i vandet – det bliver så godt for vore rygge! Der arbejdes videre i udvalget. Og 

efterfølgende skal Fund Raising udvalget i gang med at søge midler. 

Klage fra værksteds-holdet: De er tæt på at være løbet tør for vedligeholdelses arbejde! Hvilket luksus 

problem. Stor tak til hele flokken. Også tak for grundig rengøring m.v. i køkken, opholds- og baderum. 

Imponerende så mange opgaver, der bliver udført uden indblanding fra bestyrelsen. 

Fund raising: TrygFonden har imødekommet vores ansøgning om 10 nye selvoppustelige redningsveste – 

en kærkommen opgradering af vores udstyr. Endvidere er der søgt midler hos DIF/DGI Corona-

hjælpepuljen – der er søgt et beløb svarende til den manglende indtjening på Roskilde Festival. Her er indtil 

videre modtaget kr. 52.200,00. Puljen er åben igen og en ny ansøgning afventer behandling. 

Langture DFfR: Her er foreløbig opslået ture med udgangspunkt fra Silkeborg Roklub. 2 ture à 3 dages 

varighed, 17-21.6.2021 og 21-25.6.2021. Måske er det en overvejelse værd at prøve denne mulighed. For 

mere info: https://roning.dk/aktiviteter/ferielangtur-2021-silkeborgsoeerne-og-gudenaaen/ 

Vandretur: Vi håber at kunne gennemføre den planlagte vandretur rundt i Tempelkrogen Søndag 21. marts 

2021 kl. 10.00. Turledere Anne Marie og Vagn Andersen. Også her afhænger alt af gældende restriktioner. 

Standerhejsning: Denne er foreløbig fastsat som vanligt til den sidste lørdag i marts, 27.3.2021. Vi håber 

oprigtigt, at det bliver muligt at gennemføre med de sædvanlige mange aktører i sving ude og inde, oppe og 

nede - vi afventer situationen. 

Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 3.3.2021. 

Vi håber I holder ud – vi glæder os så meget til vi kan mødes igen. 

 

På bestyrelsens vegne – Rita Jensen 
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