VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

I ock med föreningsstämman den 8 februari 2015 startade föreningen sin verksamhet efter en hel del
förberedelser under 2014. Verksamhetsåret har präglats av att lägga grund för kommande idrottslig
verksamhet vid och på Hjälmsjön. Några läger har hållits av medlemsklubbar, Helsingborgs- och
Höganäs-roddarna har tränat och viss uthyrning förekommit.
Klubbstugans exteriör har fått en rejäl genomgång genom HRKs förtjänstfulla insatser. Vid en
städhelg i våras snyggades insidan till inför uthyrning. I det sammanhanget åtog sig LRK att gå igenom
arkivet och se till att intressanta delar ”framtidssäkras”. Hyresvillkoren har omarbetats och
vattenmätare har installerats för att kostnad för el och VA ska kunna tas ut som rörlig kostnad av
hyresgäster.
Kontakterna med Örkelljunga kommun har varit många: Nyttjandeavtal för aktuell mark skrivits.
Kommunen har avsatt medel för muddring av banorna (2016). En grupp har bildats för att under
2016 starta ett ambitiöst projekt baserat på Lakelandsprojektet.
Styrelsen bedömer det som väsentligt att försöka bidra till att en lokal livskraftig Rodd- och
kanotklubb finns i Örkelljunga. Vi har därför engagerat oss i Hjälmsjö Örkelljunga Kanotklubb (HjÖK)
och arbetar för att försöka blåsa liv i en, sedan åtskilliga år, sovande verksamhet. HjÖKs röda stugor
kommer att förvaltas av Hjälmsjö Arena och vi har med pengar från idrottslyftet övertagit en följebåt
med motor från HjÖK.
Banorna är som bekant i dåligt skick och planering för nytt system pågår.
Hjälmsjö Arena är en alliansklubb, dvs. den har inga fysiska medlemmar och den kan inte vara med i
Riksidrottsförbundet eller erhålla direkta bidrag från SkåneIdrotten, Idrottslyft eller motsvarande.
Alla sådana aktiviteter sker genom medlemmarna och distrikstförbund. Medlemmar är f.n. Halmstad
GRF – Rodd, Helsingborgskanotisterna, Helsingborgs Roddklubb, Hjälmsjö-Örkelljunga Kanotisterna,
Höganäs Roddförening, Malmö Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Lödde Kanot, Åhus Roddklubb,
Ängelholm Rodd och Kanot Klubb.
Under året har Skånes Roddförbund svarat för uthyrning och löpande ekonomi. F.o.m. 160101
överförs den fulla ekonomihanteringen till Hjälmsjö Arena.
Styrelsen har haft nio protokollförda möten hänförbara till mandatperioden. Ekonomisystem och
hemsida (www.hjalmsjoarena.se) fungerar och en grafisk profil har tagits fram. Styrelsen tackar
medlemmarna för visat förtroende.
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