- Medlemskontakt #2
Föreningen har påbörjat sitt andra
verksamhetsår. Vid årsmötet bibehölls
samma styrelse som 2015 bortsett från
att Paula Nilsson ersätter Ronny Nilsson från Helsingborgskanotisterna
samt att styrelsen har förstärkts med
två suppleanter; Anders Olsson från
HjÖK och Bengt Nilsson från Landskrona Roddklubb. Protokoll mm från
årsmötet
finns
på
hemsidan
www.hjalmsjoarena.se. Där finns även
bokningskalender, bilder, mötesdatum
och annat som kan vara till nytta. Har
du synpunkter/tips om hemsidan så
kontakta Per.
Lördagen den 16 april är det arbetshelg kl. 10-15. Vi ska främst ställa
iordning klubbhuset på insidan inför
säsongen. Vi ser mycket gärna att alla
klubbar är med. Föreningen bjuder på
grillad korv och vi vill gärna utnyttja
tillfället till att få diskutera möjligheter/önskemål om hur vi ska driva
och utveckla anläggningen vidare.
Meddela vilka som kommer från er
klubb till hjalmsjoarena@gmail.com
Vi uppmanar medlemmarna att boka
in läger och andra aktiviteter. Anläggningen ska användas (som medlem är
villkoren attraktiva) och det är viktigt
att unga kanotister och roddare blir
förtrogna med Hjälmsjön så att de efterhand kan ta över förvaltningen av
denna unika plats. Hittills är endast
andra halvan av juli bokad.
Klubbstugan fick exteriört en ansiktslyftning förra året. I år ska vi försöka
att
få
ordning
på
insidan.

Stolar, bord och vitvaror skulle behöva
bytas ut. Vi uppmanar alla medlemmar
att hålla ögonen öppna för möjligheter
att överta utrustning som byts ut av
företag och andra organisationer.
Örkelljunga kommunen upphandlar
för
närvarande
muddringen
av
banorna och vi har börjat söka bidrag
för nytt bansystem och nya bryggor.
Ambitionen är att vi ska ha väl
fungerande banor till nästa säsong.
Strävandena att få igång en lokal klubb
i Örkelljunga fortsätter. HjÖK kommer
att namnändras till Örkelljunga Rodd
och Kanot och söka medlemskap även
i Svenska Roddförbundet. Roddklubbarna i Halmstad, Höganäs och
Helsingborg har sökt bidrag från IdrottsLyftet för att kunna finansiera
roddskola under maj-september. Intresset att delta är stort från boendet
för
ensamkommande
”barn”
i
Hjälmsjövik. Ett bekymmer är tillgång
på båtar. Hör av dig om er förening har
utrustning som ni kan avvara under
säsongen (mot en rimlig hyra). Utrustningarna ska vi försöka förvara i de
röda stugorna bakom klubbhuset. Stugorna disponeras nu av föreningen.
Hjälmsjö Arena har ambition att stärka
kontakten med det lokala näringslivet.
Ett sponsorpaket är under utarbetande och innan sommaren planeras
ett event med företagsrodd med mera.
Arbetet sker i samråd med kommunens
näringslivschef. Har du idéer i detta
sammanhang så kontakta Ulf.
Arbetet med att framtidssäkra Hjälmsjöanläggningen är i full gång och vi
uppmanar alla medlemsklubbar att på
sina styrelsemöten ha Hjälmsjön som
en fast punkt på dagordningen. Vi vill
ha input och engagemang från våra
medlemmar.
Styrelsen önskar alla medlemmar en
framgångsrik säsong!

SÖ-fasaden bytt och hela huset är målat. Grunden
är putsad. Nu ger vi oss på insidan.

Strövelstorp 5 april 2016 – Henrik

Styrelsen: Ulf Andersson (banor) 0706 812 977, Paula Nilsson (tävling&läger f.o.m. 160510)
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

