- Medlemskontakt
Den nya föreningens, Hjälmsjö Arena,
första säsong börjar gå mot sitt slut och
här kommer en kort lägesrapport från
styrelsen.
Föreningen har följande medlemmar:
Halmstad GRF – Rodd
Helsingborgskanotisterna
Helsingborgs Roddklubb
Höganäs Roddförening
Malmö Roddklubb
Landskrona Roddklubb
Lödde Kanot
Åhus Roddklubb
Ängelholm Rodd och Kanot Klubb
Hjälmsjö-Örkelljunga
Kanotisterna,
HjÖK (är på väg in i klubben).
Uthyrningen (enligt bokningskalendern): Maj 7, juni 8, juli 22 och augusti 2
dagar dvs totalt 39 dagar. Det finns bra
utrymme för fler aktiviteter så vi uppmanar medlemmarna att planera in mer tid
vid Hjälmsjön 2016.
Klubbstugan har genom Helsingborgs
Roddklubb fått en rejäl genomgång av exteriören (ny panel på ingångssidan, hela
huset är nymålat och trasiga putsen är
reparerad). Vid en städdag gjorde vi av
med mycket skräp som samlats i huset
genom åren. Landskrona RKs har monterat en ny vattenmätare och har vidare
åtagit sig att gå igenom gamla arkiv och
se till att det som ska bevaras åt eftervärlden säkras.

Muddring av banorna drar tyvärr ut på
tiden. I mars blev det klart med miljödomstolen men Örkelljunga kommun
(som driver projektet) har ej medel i årets
budget för att göra upphandling varför
det sannolikt inte blir muddrat förrän till
hösten nästa år. (muddring får ej ske under perioden 1 april-30 september enligt
domslut).
Lakelandsprojektet lever och kommunen planerar att dra igång ett projektarbete i vilket Lakelands ingår.
Resurserna utökas givet att planerna på
att under hösten införliva de röda stugorna som ligger invid klubbstugan går i
lås. Dessa sorterar för närvarande under
HjÖK som vid medlemskap i Hjälmsjö
Arena överlåter dispositionsrätten till
dem. Vidare införskaffas en begagnad
aluminiumbåt med motor till föreningen
genom anslag från Idrottslyftet.
Vi undersöker för närvarande hur ett optimalt bansystem (enkel omställning
mellan rodd och kanot) ska se ut och hur det kan finansieras.
När det gäller formalia har vi justerat
föreningens stadgar i enlighet med synpunkter som kom fram vid årsmötet. Vi
har genom Halmstad fått en logga (se
ovan)) och nyttjandeavtalet med kommunen avseende mark för måltorn, röda
stugor mm förnyas. Skånes Roddförbunds hemsida använder vi fortfarande
men arbetet med en egen pågår. Hemsidan, www.hjalmsjoarena.se är under
uppbyggnad.
Ekonomin är f.n. inte stark. Debitering
för verklig vattenförbrukning och el för
hyresgäster räknar vi med ska förbättra
läget något, men att öka resurserna blir
en utmaning för kommande år. Har du
idéer om utveckling av föreningen så hör
av dig till hjalmsjoarena@gmail.com eller
till någon i styrelsen.

Under säsongen 2015 har Höganäs och Halmstad GRF
haft gemensamma träningar vid Hjälmsjön.
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