Kære alle,
Hyggelige december er over os – og det er Coronaen desværre også igen. Der kommer en særskilt mail
vedr. Covid-19 en af de nærmeste dage.

Vandreturen den 14.11.2021 til Vejrhøj mm havde deltagelse af 25 medlemmer/ægtefæller, som havde en
hyggelig tur, hvor konditionen blev sat godt på prøve. De fleste deltog i den efterfølgende frokost på
Restaurant Bothwell (Dragsholm Golfclub).
Madaften + Foredrag om Grønland den 24.11.2021 havde rigtig god tilslutning. Super menu kreeret af
madholdet og stor tak til Finn Skotte for en levende beretning om Grønland i fortid og nutid samt hans
spændende kajaktur i det Sydgrønlandske august 2020.

Julefrokost den 4.12.2021 – en lille flok af
klubbens medlemmer havde en rigtig hyggelig
aften omkring det traditionelle fælles julebord.

Bestyrelsesdag den 20.11.2021 - Bestyrelsen afsætter en gang årligt en hel dag til evaluering af året der er
gået – nye tiltag – regnskab/budget – FN’s verdensmål - fund raising – nyinvesteringer - planlægning af
kommende sæson mmm.
Klubbens reglement er blevet gennemgået og diverse præciseringer indføjet. Endvidere er en ny regel
indføjet: Fra standerhejsning til 1.5. ror alle med redningsvest på, det gælder alle bådtyper. Revideret
reglement ligger nu på klubbens hjemmeside.
Ny ponton – det er nu besluttet at den nye ponton bestilles – med god hjælp fra fondsmidler, i alt kr.
224.000,-. Den samlede anskaffelsessum er ca. kr. 364.000,- (der har været en mindre prisstigning siden vi
modtog første tilbud i foråret). Det resterende beløb erlægges af klubbens egne midler.

Nyinvesteringer i øvrigt – det er besluttet at der indkøbes 2 stk drivankre til langtursroning. Endvidere to
stk nye ergometre samt et stk motionscykel. Dette er allerede indkøbt. Endelig er ønsker om nye vinduer i
bådhallen (mod nord) – hejsesystem til inriggere samt udgifter til tætning af render godkendt af
bestyrelsen.
PR-udvalg – bestående af Tina Skovgaard, Karin S. Andersen og Rita Jensen – vil arbejde videre med
opdatering af folder – FB opslag – PR for klubben i Sportsbyen. Rita indkalder udvalget til møde først i 2022.
Fund Raising – udvalget bestående af Poul Jeppesen og Rita Jensen er blevet bedt om at forsøge at skaffe
midler til indkøb af en ny 4-åres træbåd.
Faste vinter-aktiviteter:
Morgentræning – mandage – onsdage – fredage kl. 8.00. Efter træning onsdag drikkes kaffe med en bid
brød til. Alle er velkomne.
Gør det selv eRoning: Der er lavet instruktion til opstart og afslutning af eRoning i roklubben, instruksen
ligger ved siden af PC i ergometerlokalet. Så nu bestemmer du selv, hvornår du dyrker rospinning med
hjælp fra en professionel instruktør på skærmen/lærredet.
Rospinning – tilmelding via Supersass (se webside) – hold ekstra øje med de forskellige hold:
Mandage kl. 17-18.00 (Henrik Hansen)
Tirsdage kl. 16.30-17.30 (e-roning)
Onsdage kl. 17-18.00 (e-roning)
Torsdage kl. 17.30-18.30 (Søren Nielsen)
Søndage kl. 16.30-17.30 (Claus Koch)
E-roning på hold – tilmelding via Supersass: Tirsdage kl. 19.00 resten af December (Søren)
Volleyball – mandage kl. 19.30 i Absalonskolens gymnastiksal. Der er plads til flere M/K.
Gymnastik/Yoga – BEMÆRK – dette er aflyst resten af december.
Svømning – lørdage kl 16.30 til 17.30 i Holbæk Sportsby. Benyt muligheden for at holde dine svømme
færdigheder vedlige. Husk ingen svømning 25.12.21 – 1.1.22 – 22.1.22 – 19.2.22. Blåt armbånd (kr. 40,-) er
påkrævet – kontakt bestyrelsen.
Svømmeprøver kan aflægges på følgende datoer: 8.1.2022 – 5.2.2022 – 5.3.2022 – 12.3.2022 (ny dato)
Ved din indmeldelse i klubben skriver du under på at kunne svømme 300 meter. Aflæggelse af
svømmeprøve på 300 meter er et krav, hvis du vil ro udenfor Holbæk Fjord. Endvidere skal du vise, at du
kan tage redningsvest på i vandet. Hvis du vil ro kajak er kravet en svømmeprøve på 600 meter.
Kommende arrangementer:
Julehyggeaften den 15.12.2021 er AFLYST
HGR (Holbæk Gamle Roere) spiller dart på flg. aftener kl. 19.00: 14.12.2021 (inkl. gløgg+æbleskiver) –
18.1.2022 – 22.2.2022 – 15.3.2022 (NB kl. 18.00, her spises forudbestilt smørrebrød). Bare mød op til en
hyggelig aften. Den 15.3. dog med tilmelding, hvis man ønsker smørrebrød.
Onsdag 5.1.2022 Madaften + foredrag - nærmere følger.
Onsdag 12.1.2022 kl. 19.00 Foredrag + kaffe/kage – Dan Charly Christensen kommer og fortæller om
Holbæk Amt under besættelsen, herunder modstands-aktiviteter, som havde udgangspunkt fra Holbæk
Roklub og andre idrætsforeninger. Dan Ch. Chr. har skrevet bogen ”Et Danmark i splid med sig selv”. Der vil
være et deltager-gebyr denne aften.
Søndag 16.1.2022 kl. 10.00 Vandretur på Reersø – nærmere følger.

Fredag 28.1.2022 - Madaften + tyrkisk Bad – ”DE UNGE KOKKE” vil igen diske op med en 3-retters menu.
Om eftermiddagen er der mulighed for at deltage i et besøg i Tyrkisk Bad, nærmere herom følger.
Onsdag 9.2.2022 – Madaften – nærmere følger.
Onsdag 23.2.2022 – Generalforsamling i H.R. Sæt kryds i kalenderen.
Næste bestyrelsesmøde: 19.1.2022.
Vel mødt til vinterens mange aktiviteter i Holbæk Roklub. Pas godt på jer selv og hinanden.
De bedste december-hilsener
PBV – Rita Jensen

