Hundested roklub
Nyhedsbrev September
1) Fliserne i baderummene skal ordnes (nye fuger) så derfor vil der være lukket
for vandet mandag d. 16 og tirsdag den 17. september. Man vil kunne gå i bad
igen fra onsdag morgen.
2) Storebjerghallen er ramt af vandskade, så indtil den åbner igen har vi fået lov til
at bruge Enghavehallen på søndage mellem 10-13. Der er en kode til døren,
som formanden vil kunne oplyse hvis man skulle få lyst til at dyrke lidt
indendørssport i dette tidsrum.
3) Sæsonen lakker mod enden, og standerstrygning er iår fastsat til Lørdag den 5.
oktober. Vi mødes kl 13 til sidste rotur, og kl 15 er der standerstrygning med
kaffe og brød. Efter standerstrygningen benytter vi lejligheden til at holde et
lille medlemsmøde, hvor vi kan diskutere hvad der skal ske i vintersæsonen.
Mød op med alle jeres gode ideer.
Hvis der er nogen af medlemmerne der har lyst til at arrangere spisning/fest
om aftenen er det bare om at komme i gang.
4) Om søndagen den 6. oktober skal broen op. Vi starter kl. 9 med en kop
morgenkaffe.
5) I den seneste tid har vi i bestyrelsen diskuteret hvordan vi får nye medlemmer,
og er kommet frem til at vi i første omgang vil åbne op for at
ægtefælle/samlever kan melde sig ind i roklubben uden at skulle igennem
roskolen. Man betaler fuld pris og kan deltage på lige fod med alle andre, men
kan selvfølgelig først komme med på vandet, hvis man vælger at gennemføre
roskolen. Vi håber at dette vil skabe lidt mere liv i klubben, men vi overvejer
også andre tiltag som kan skaffe flere medlemmer til klubben. Hvis nogen har
gode forslag, hører bestyrelsen gerne om dette, evt på medlemsmødet nævnt
under punkt 3.
Der vil snarest blive lagt indmeldingsblanketter på hjemmesiden som kan
benyttes ved indmeldelse af ægtefælle.
Mvh. Bestyrelsen

