- Medlemskontakt #5
Vid Medlemsmötet den 7 augusti utlovades att en kort resumé av mötet skulle ges
i form av ett medlemsbrev. Alltså: Alla
klubbar utom Lödde Kanot var representerade, totalt var vi 13 deltagare:
Klubbstugan. Viktiga insatser under året
redovisades och inbjudan till en ny arbetsdag (senare delen av september) kommer
att skickas ut. Begagnade vitvaror efterlystes.
Ekonomi. Med 37 kkr i kassan och med
hänsyn till kända kostnader och fordringar har vi visst utrymme för att göra
mindre investeringar för att höja standarden i klubbhuset.
Skånes Roddförbund ”upplösning” vid årsskiftet (blir del av ett större förbund) aktualiserar frågan om ägande av anHjälmsjöläggningen. Sannolikt kommer de sex
roddklubbarna i Skåne att stå som ägare
framgent.
Örkelljunga Rodd- och Kanotklubb har
kommit igång med idrottsverksamhet efter
rodd- och kanotskolor i början av augusti.
Lokala krafter börjar ta vid. Detta har bl.a.
märkts genom städinsatser både ut- och
invändigt (tack Andreas Engström). Klubben saknar egna roddbåtar. HRF lånar ut
två roddmaskiner och det finns gott hopp
om att ÖRKK ska kunna disponera en 4:a,
en dubbel, 2-3 singlar och en träningssingel.

Kanotskolan första veckan i augusti ingick i kommunens
sommaraktiviteter för skolungdom. Bland ledarna fanns Paula
Nilsson från Helsingborgskanotisterna och Anders Olsson från
ÖRKK. Ledare för Roddskolan var Alex och Lucas (HGRF).

(augusti 2016)

banor finns) kan dock specialregatta arrangeras.
I projekt Friluftsarena som kommunen
driver kommer Hjälmsjö Arena att ha en
central position. Leaderansökan för att finansiera förstudie planer lämnas primo
september.
En väl fungerande Medlemskontakt är viktigt för en positiv utveckling av Hjälmsjöanläggningen. Hittills har vi bl.a. använt:






Hemsida
Facebook
Medlemsbrev
Arbetshelg/medlemsmöten
Hjälmsjön som fast punkt på medlemmarnas styrelsemöten(?!)

Åtgärder för att ytterligare stärka kontakterna/intresset:



Distribution av protokoll från styrelsemöten i Hjälmsjö Arena
Kort enkät till klubbarna om förbättringspotential

Mötet avslutades med grillad korv och
samvaro.
Aktiviteter under hösten på Hjälmsjö
Arena bl.a.:
19-21 aug MRK läger
26 aug Företagsevent (Jelmtech). Sponsor!
27-8 aug Hgb innebandy läger
18 sep Sydsvenska mästerskapen i kanot
20 okt Styrelsemöte Hjälmsjö Arena
Tisdagskvällar ÖRKK träning (primärt kanot)
Söndagar Rodd ÖRKK (Alex och Lucas på
plats).
När Skåneligan samlades på Hjälmsjön den
11 augusti var det många barn som fick sin
första kontakt med Hjälmsjö Arena. 20 barn
och ungdomar deltog varav 3 från ÖRKK.

(Foto Andreas Engström)

Banor och bryggor. Vid ansökan av bidrag
krävs det i vissa fall att medlemsklubbarna solidariskt delar på risk i den mån
en enskild medlemsklubb (företrädesvis
ÖRKK) ska söka bidrag. Processen är
igång och alla klubbar kommer att kunna
se allt material innan ansökan lämnas in.
Ansökan till SkåneIdrotten ska lämnas
under augusti.
Regattor i de nationella programmen torde
först kunna bli aktuella 2018. I samband
med invigning av anläggningen (när nya

Anders Olsson (ÖRKK) delar ut diplom till stolta kanotister. (Foto Andreas Engström)

Till slut: Styrelsen är alltid intresserad av
förslag till förbättring och ökad samverkan. Se info nedan och ta kontakt!
Strövelstorp 20 aug 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

