
Kære alle,               

Så er der 3 uger til opstarten på rosæson 2022 – OM VI GLÆDER OS! 

SIDEN SIDST: 

Stormen Malik truede den 29.1.2022 med kraftig forhøjet vandstand. Tak til en god håndfuld 

medlemmer for at tage dagens motion med fyldning af sandsække, så klubhuset kunne sikres mod 

oversvømmelse. Et foto fandt vej til roinfo.dk. 

 

Vandretur i Kongsøre Skov – søndag 13.2.2022 – 13 deltagere havde en hyggelig tur på 8 km, dog 

var der et ønske om lidt mere optimal vindretning til kaffepausen! Taget til efterretning. 

Generalforsamlingen den 23.2.2022 havde rigtig godt fremmøde og en god debat. Referat inkl. 

diverse beretninger fra generalforsamlingen kan læses på klubbens hjemmeside – lige om lidt. En 

varm tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Bent Kristensen og Mette Nicolajsen for en stor 

indsats i Holbæk Roklubs bestyrelse. 

Ny bestyrelse: 

Else Lysgaard – formand – Else er døbt i Holbæk Roklub i 1969. Hun boede senere ca 30 år på 

Samsø, hvor hun var medlem af Samsø Roklub. Else flyttede i 2015 tilbage til Holbæk og meldte sig 

igen ind i H.R. 

Malene Pedersen – næstformand – Malene meldte sig ind i Holbæk Roklub i 1999. I en periode 

med travlhed med andre ”gøremål” blev roningen droslet ned. Nu er Malene igen aktiv roer – og 

vil gerne tage en tørn i bestyrelsen. 

Søren Nielsen – rochef – tidligere næstformand - nyvalgt 

Anette D. Koch – kasserer (ikke på valg) 

Henrik Hansen – materialeforvalter – genvalgt 

Jette B. Jensen – ungdomsleder mm - genvalgt 

Rita Jensen – langtursrochef – genvalgt 

http://holbaek-roklub.dk/


Kirsten Michelsen – suppleant – genvalgt 

Henrik Katkjær – suppleant – genvalgt 

Ølsmagning – 4.3.2022 – der var igen mulighed for ølsmagning i HR regi. Henrik Hedegaard og 

Claus Koch var nye værter, da de gamle er ”gået på pension” (de var nu alm. deltagere og 

godkendte arrangementet!). Temaet var påske – et gennemgående træk med påskeliljer på 

bordet, lammepølse og så påskebryggene. Derudover hjemmebagte boller med mask (restprodukt 

fra ølbrygning), pate, andre pølser og ost. Ingen gik sultne hjem! Henrik og Claus er aktive 

håndbryggere og fortalte om processen – og konklusionen er, at jo mere man brygger og drikker, 

jo billigere bliver det.  

    

Flygtninge fra Ukraine – bestyrelsen har - på foranledning af et medlem - drøftet muligheden for 

at stille klublokale m.v. til rådighed for flygtninge, som måtte komme til Holbæk Kommune. Det 

blev besluttet at se tiden lidt an. Der vil være en udfordring i forbindelse med private 

reservationer af klublokalet hen over foråret. 

Ny ponton – pontonen bliver leveret på Holbæk Havn den 15.3. Herefter er en gruppe fra 

værkstedsholdet samt fra leverandøren klar til at samle/montere pontonen – den 17.3. Pontonen 

slæbes med motorbåd til roklubben og forankres med kæder, klar til montage når broen sættes 

op. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Vinteraktiviteterne – der er nu igen fuld fart på de sædvanlige vinteraktiviteter, så benyt 

lejligheden til at komme i form til rosæsonen: 

Rospinning – faste hold mandag, tirsdag, torsdag, søndag – forskellig intensitet. Tilmelding via 

SuperSass. 

Volleyball – mandage kl. 19.30 – Absalonsskolen. 

Gymnastik – slut for i vinter. 

Svømning i Holbæk Sportsby – lørdage kl. 16.30 – 17.30. Bemærk, at der er svømning t.o.m. den 

29.4.2022 – dog minus lørdag 16.4. (påske). Adgang kræver blåt armbånd, kontakt bestyrelsen. 

Svømmeprøver – som er et krav, hvis du vil ro uden for Holbæk Fjord – kan aflægges på flg. datoer 

i ovenstående svømmetid: 12.3. og 9.4.2022 (ekstra dato). 

Morgentræning – mandag – onsdag – fredag – kl. 8.00. Onsdag drikkes der kaffe efter træningen. 

Bare mød op. 



Medlems- og planlægningsaften 9.3.2022 – Se særskilt infomail, husk tilmelding til spisning. Og 

ellers bare mød op og kom med dine gode ideer til den kommende sæson og andre tiltag i 

klubben. 

Tour de France – verdens største sportsbegivenhed kommer den 2.7.2022 gennem Holbæk 

Kommune og der vil være mulighed for at blive en aktiv del af projektet med en indtjening til 

roklubben. Måske kan vi også få en gruppe både på vandet, der kan danne en formation – som så 

forhåbentlig spottes af den allesteds-nærværende TV-helikopter. Mere herom på medlemsmødet.  

Vandretur Åmosen 13.3.2022 – Se særskilt infomail, husk tilmelding til spisning efter turen. 

Brovagtsmøde 16.3.2022 – se særskilt infomail. 

Standerhejsning 26.3.2022 – der kommer særskilt infomail, men sæt kryds i kalenderen. Der er 

brug for din indsats, hele dagen eller de timer du har tid. Arbejdsopgaverne spænder vidt – 

broopsætning, oprydning, fejning, vinduespudsning, rensning af tagrender mm. Og ikke mindst er 

køkken-tjansen en vigtig opgave - uden mad og drikke! Standeren hejses kl. 14.00 med 

efterfølgende kaffe/kage i klubhuset. Dagen afsluttes med fællesspisning. 

Næste bestyrelsesmøde: 7.4.2022 

P.b.v. – Rita Jensen 

 

 

 


