- Medlemskontakt #6
Sydsvenska mästerskapen i kanot genomfördes framgångsrikt den 18 september. Tävlingarna hade föregåtts av förtjänstfullt röjningsarbete både in- och utomhus.
Vid Städdagen den 24 september blev
mycket gjort av de fyra av medlemsklubbar mötte upp.

(oktober 2016)

Natten till den 28. och till den 30. September var det inbrott vid vilka båtmotorer,
gräsklippare mm försvann och egendom
skadades. Även HRK, HRF och ÖRKK
drabbades av stölderna. Inbrottet blir ekonomiskt ordentligt kännbart.
ÖRKK har årsmöte 16 oktober varvid den
”tvångskommenderade” styrelsen ersätts
av en lokalt förankrad styrelse. Klubben
kommer att bedriva verksamhet under
hela året. Utöver tidigare inlånade roddbåtar disponerar klubben tills vidare en dubbel kustroddbåt som lånas ut av Leo
Coastal Rowing.

Bryggan tas upp av Maarten van den Haak
LRK, Gustav Arvidsson HRK, Anders Gustavsson HRF och Jakob Andersen HRK

Det röjdes även bakom de röda stugorna. Här
Tommy Hansson, Martin Viktorsson, Peter Engström från ÖRKK och Bengt Nilsson LRK. (Foto
Henrik Malmros)

Inomhus togs det
också rejäla tag av
bl.a. Annelee Gustavsson HRF, Maja
och
Emil
med
mamma Lene Vilhelmsson ÖRKK.
(Foto Henrik Malmros)

Några dagar senare fylldes en 20
m3 container med
skräp som städats
bort. Mats Leo och
Jakob
Andersen
HRK samt Peter
Engström ÖRKK.
(Foto Henrik Malmros)

Muddringsarbetena går igång kommande
vecka. Efter att vi haft samrådsmöte med
entreprenör och kommun 20.10. kommer
information att läggas ut på hemsidan. En
tills vidare olöst fråga är hur befintliga
banvajrar ska kunna tas upp innan muddringen påbörjas. Idéer?
En påminnelse om enkäten som skickats
ut till klubbarna efter medlemsmötet i augusti är på sin plats eftersom merparten ej
svarat ännu. Vi vill gärna även ha in medlemsantal för respektive klubb. Den uppgiften kommer väl till pass när vi söker bidrag till banor och bryggor. Tillsammans
torde vi utgöra en skara på ca 1000 individer.
Malmö kanotklubb har blivit medlem i
Hjälmsjö Arena och hälsas välkommen.
Därmed är vi elva medlemsklubbar i föreningen.
Till slut och som alltid: Styrelsen är intresserad av förslag till förbättring och
ökad samverkan. Se kontaktinfo nedan
och hör av dig!
Strövelstorp 16 oktober 2016 – Henrik

Styrelsen: Ulf Andersson (banor) 0706 812 977, Paula Nilsson (tävling&läger)
0704 431 800, Per Persson (kassör) 0722 441 244, Mats Leo (underhåll fastighet) 0703 493 805,
Håkan Olander (uthyrning) 0767 738 013, Henrik Malmros (ordf.) 0705 688 490

