- Medlemskontakt #7

Säsongen har så smått startat vid Hjälmsjön. En nyhet är att vi har satt in ett nytt
Larm-/övervakningssystem i klubbhuset och i ÖRKKs båthall. För att ta sig in i
huset behöver man en ”tagg” eller en kod,
(nya låskolvar i ingångsdörr och den nya
plåtdörren). Varje medlemsklubb får en (1)
tagg. Ytterligare taggar kan köpas för 100
kr/st. Mats Leo är systemansvarig och
kommer inom kort att skicka ut instruktioner om hur det nya systemet fungerar.
Om du behöver access så ta kontakt med
Mats.
Systemet inkluderar rörelsestyrda kameror, brandlarm och larm vid otillåten inpassage. När larmet gått aktiveras ett antal mobiltelefoner till vilka bilder skickas.
Systemet är upphandlat för
att även kunna övervaka eloch vattenförbrukning. Systemet har möjliggjorts tack
vare bidrag från Sparbanksstiftelsen Gripen.
Lördagen den 6 maj ska vi ha arbets/medlemsdag vid Hjälmsjön. Anläggningen ska klargöras inför säsongen och
förbättringar ska göras. Föreningen bjuder
på grillad korv. När vi ändå är samlade
planerar vi att även ha extra föreningsstämma (sannolikt även för SRF) så att
huvudmannaskapet för anläggningen kan
formaliseras. Vid årsmötena den 5 mars

(april 2017)

beslutades att lösningen på problem som
uppstår när SRF inte längre är ett förbund
inom SR (efter den nya regionindelningen)
är att Hjälmsjö Arena driver sin verksamhet i SRFs nuvarande juridiska person (organisationsnummer) och att stadgarna
anpassas för att tillgodose olika intressen,
bl.a. de sex klubbar som genom SRF äger
anläggningen.
Styrelsen i vår förening har genomgått en
mindre förändring genom att Aleksander
Rammus från HGRF sänker medelåldern i
egenskap av ledamot. Per Persson sköter
som tidigare vår ekonomi även om han avsagt sig omval till styrelsen. Vi saknar fler
kvinnor i styrelsen och adjungerar gärna
villig kandidat!
Uthyrning. De två danska roddklubbarna
som brukar hyra anläggningen har bokat
även i år (juli). Bland medlemsklubbarna
har MKK bokat för läger v. 26. Det finns
många tider lediga för medlemsklubbarna
att ordna läger och träning. Kontakta Paula som i år är den i styrelsen som har
hand om uthyrningen.
Arbetet med att få ett nytt bansystem på
plats pågår och vi kommer att ta upp den
frågan den 6 maj. I enlighet med vad som
beslutades på årsmötet kommer alla medlemsklubbar att bli engagerade i monteringsarbete.
Naturarenan vid Hjälmsjön har lämnat in
bidragsansökan till Leader som högst sannolikt kommer att beviljas. Vid positivt utfall anställs en projektledare runt årsskiftet för att utreda möjligheter och begränsningar samt finansieringsaspekter.

Hjälmsjön 4 april 2017

Till slut och som alltid: Styrelsen är intresserad av förslag till förbättring och
ökad samverkan. Se kontaktinfo nedan
och hör av dig!
Strövelstorp 5 april 2017 – Henrik

Styrelsen: Ulf Andersson (banor o bryggor) 0706 812 977, Paula Nilsson (bokning och uthyrning)
0704 431 800, Aleksander Rammus, 0722 441 244, Mats Leo (fastighet) 0703 493 805,
Håkan Olander 0767 738 013, Henrik Malmros (ordf.) 0705 688 490

