- Medlemskontakt #3
Försommaren breder ut sig runt
Hjälmsjön kvällarna börjar bli långa
och ljusa. Roddklubbarna i Höganäs
och Helsingborg är ofta på plats och
tränar på slätvattnet…

Arbetet med anläggningen avancerar
så till vida att kommunen nu handlat
upp muddringsarbetet vilket planeras
igångsatt i oktober. Muddringsmassorna kommer att läggas i viken mellan
klubbstugan och måltornet så att vi efter några år får mer markyta att röra
oss på.
Ansökan om bidrag till nya banor och
bryggor har hakat upp sig och ny ansökan till SkåneIdrotten måste göras
efter sommaren. Endast 1 st av medlemsklubbarna får söka bidrag om ock
alla klubbar solidariskt förväntas stå
bakom ansökan. (Hjälmsjö Arena är en
alliansklubb och kan som sådan inte
söka medel från idrottsrörelsen).
För att diskutera anläggningens framtid inklusive finansiering av banor och
bryggor kommer vi att kalla till ett
medlemsmöte på Hjälmsjöanläggningen torsdagen den 4 augusti kl
1800.
Upprustningen av klubbhuset fortsätter. I slutet av juni räknar vi med att vi
ska få ”nya” stolar och bord (Länsförsäkringar moderniserar en konferenslokal). Är det någon som har kontakter
som gör att vitvarorna kan ”förnyas”?!
Lördagen den 4 juni är det arbetsdag
kl. 10-15. Det ska målas i stora rummet och expeditionen ska göras om.

(maj 2016)

Anmäl gärna till Mats Leo vilka som
kommer från din klubb.
Under dryga tre veckor i juli är anläggningen uthyrd till Danske Studenter
och Nivå Roklub. På hemsidan kan du
se om anläggningen är ledig och anmäla intresse för att hyra. Som medlem
betalar du endast för din förbrukning
av el och vatten.
Örkelljunga Rodd och Kanot (f.d.
Hjälmsjö Örkelljunga Kanotisterna) anstränger sig, med Hjälmsjö Arenas benägna bistånd, att få igång praktisk
verksamhet med lokal förankring.
Roddskolan för ensamkommande barn
planeras starta med två intensivhelger
(de två första i juni) för att sedan fortsätta med en träningskväll i veckan under hösten. Den 19 juni inviger kommunen badviken Mammas vik efter omfattande upprustning. Vi och ÖRK är
inbjudna att delta och planerar provapå-aktivitet mm. Den första veckan i
augusti erbjuds skolungdomen genom
kommunens försorg en roddskola och
eventuellt även en kanotskola. Som
nämndes i föregående medlemsbrev
saknas roddbåtar för dessa aktiviteter
och vi upprepar förfrågan till medlemsklubbarna om de kan avvara vissa
roddbåtar med åror under sommaren.
(Åhus RK har responderat positivt!)
ÖRK är tills vidare väl försedd med kanoter. Vidare vill vi gärna komma i
kontakt med ledare/tränare som kan
tänka sig att delta i aktiviteterna med
att få igång ÖRK.
Örkelljunga Näringsliv kommer att bjudas in till företagsrodd 5 augusti som
en del i sponsorarrangemang.
Från föreningens sida vill vi stärka
samarbetet med medlemsklubbarna
och vi upprepar maningen till alla att
på sina styrelsemöten ha Hjälmsjön
som en fast punkt på dagordningen.
I dagarna startas en Facebooksida som
förhoppningsvis bidrar till ökat engagemang.
Styrelsen önskar en trevlig sommar!
Strövelstorp 24 maj 2016 – Henrik
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