Ro-sæson 2021 er skudt i gang.
Den 27.3. blev broen sat op – som vanligt med god
opbakning fra medlemmerne. De mange andre
opgaver – ude og inde – må vente til C-19
restriktionerne ændres. Kl. 13.00 blev standeren hejst
af Mikael Høegh. Så nu er det bare om at møde op i
klubben og komme en tur på vandet.
April vejret har levet op til sit ry med særdeles blandet vejr. I skrivende stund er der 29 personer på årets
rostatistik. Alle har nydt muligheden for at kunne mødes til udendørs træning.
Morgenroning: Alle dage undtagen søndag kl. 8, mød op senest kl. 7.55. Her sættes hold, så alle får
mulighed for at komme på vandet, her roes typisk lidt kortere ture.
Aftenroning: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 18.30, mød op senest kl. 18.25. Der sættes hold efter de
fremmødtes ønsker.
Hold også øje med opslag på Facebook vedrørende spontane ture.
Vi anbefaler, at du møder omklædt. Badet er lukket. Toiletter kan benyttes og omklædning i mindre omfang.
Både, redningsveste m.v. skal sæbes og vaskes som i sidste sæson, læs vejledningen på
opslagstavlen grundigt.
HUSK på sikkerheden:
-

Mindst én mobil telefon i båden
Der byttes pladser på lavt vand
Redningsveste bæres af alle roere frem til 1. maj – giv bestyrelsen feedback

Rospinning fortsætter på bådpladsen – søndage kl. 16.30 – 17.30 i april måned. Alle kan deltage. Tilmelding
via SuperSass.
Roskole afholdes i år 21-22.8.2021. Indtil da tager vi imod nye roere med ”ad hoc” instruktion.
Klubtøj i blåt m. logo
Har du brug for nyt rotøj, så er der er mulighed for at købe nedenstående i klubben:
T-shirts, bomuld 100 kr., polyester 200 kr. Bluse i polyester uden ærmer herre og dame-model 125 kr.
Ro-shorts (med indbygget forstærkning i bagdelen) 300 kr. Kasket 80 kr.
Vest 415 kr., Lange Bukser 250 kr. og Jakke 400 kr. skal der være min. 4 der ønsker, inden de kan bestilles
med logo.
Kontakt et bestyrelses medlem, du kan betale kontant eller på vores konto.

Vandreturen i Tempelkrogen – 21.3.2021
Der var deltagelse af de max. 25 personer, som fik en
interessant tur med sol og masser af vind i Corona-håret.
Lærkesang og vibeskrig var hyggelige følgesvende.
Med på turen var Rune Hylby, som har været en af
frontfigurerne i arbejdet med områdets tilblivelse som nyt
vådområde. Vi fik en grundig orientering om områdets historie
og udvikling. Et vigtigt element har været bestræbelser på at
mindske udledningen af kvælstof i Isefjorden.
Rune H er ivrig lystfisker og bl.a. formand for ”den sjællandske
grusbande”, der på frivillig basis arbejder med forbedring af
forholdene for ørredbestanden. I Tempelkrogen er de i færd med udlægning af 300 TONS sten i
Truelsbækken. De deltager endvidere i indsamling af ørredæg og sæd, samt den årlige udsætning af ca
15.000 stk ørredyngel (værdi kr. 75.000,-). Denne aktivitet tiltrækker massevis af skarver, der mæsker sig i det
store ”tag-selv-bord”.
Hilsen fra kassereren:
I nyhederne tales der meget om medlemsflugt fra idrætsforeninger i forbindelse med nedlukning under
Corona’en. Dette gælder heldigvis ikke for Holbæk Roklub.
Hvis du ikke har fået betalt dit kontingent, kan det sagtens nås endnu. Se kassererens mail fra 14.3.2021.
Å-løbet er blevet markeret med 3 bøjer. Båden holdes 3-4 meter syd for bøjelinjen.
Til slut en hilsen fra værkstedsholdet/Vagn A:
Denne vinter blev lidt speciel for roklubbens værkstedshold,
som på grund af Covid 19 har været begrænset til maks. fem
personer ad gangen. Det skal siges, at ind imellem arbejdet
med projekterne, har holdet haft det super hyggeligt med
morgenkaffe og ostemad. Derfor har der heller ikke været
behov for Covid-terapi, når arbejde og samvær er terapi i sig
selv.
I år har der ikke været så meget fokus på bådmateriellet – der
er dog stadig et enkelt hængeparti – men nogen havde fået
den tanke, at der vistnok kunne spares en hel del penge på
opvarmningen af værkstedet, hvis der blev gjort noget ved
isoleringen.

Se flere fotos på klubbens hjemmeside.

I første omgang var det meningen, at kun loftet skulle isoleres, men skulle vi ikke lige snuppe den kolde
ydervæg med, når nu bestyrelsen har bevilliget pengene og vi alligevel skal i gang?
Det greb dog lidt om sig, blandt andet fordi radiatoren sad på ydermuren og gasinstallationen og diverse elinstallationer måtte tilpasses loftet og den nye væg.
Værkstedet fremstår nu som et dejligt, lyst og lunt sted at passe på bådmateriellet i.
Vi skylder en stor tak til vores sponsor Stark i Holbæk, som har ydet både professionel service med
konkurrencedygtige priser og ultrakorte svartider og leveringstider på materialer.
Næste bestyrelsesmøde: 10.5.2021
På bestyrelsens vegne - Rita Jensen

