- Medlemskontakt #8
I år har utnyttjandet av anläggningen
ökat. Utöver De Danske Studenter1 och
Nivå Roklub har följande klubbar hyrt anläggningen: Åhus RK, Malmö RK, Malmö
KK, Landskrona RK, Helsingborg RK,
Helsingborgskanotisterna,
Örkelljunga
RKK och Newfoundlandsklubben.

(september 2017)

Övervakningssystemet har haft en del
uppstartsproblem men vi jobbar på att avsedd funktion ska uppnås. Tills vidare kan
man ta sig in med tag eller pinkod. Behöver du en ”tag” för att komma in så ta kontakt med Mats Leo. Varje tag kostar 100 kr
och är personlig.
Hundklubben, som under många år varit
på vår anläggning för träning och tävling
har erbjudits provmedlemskap i HjA. Under sista kvartalet 2018 utvärderas erfarenheterna. Klubben har som oftast träning på torsdagskvällar.
VA-systemet är inte helt lätt att överblicka. Vi försöker dokumentera systemet
och komplettera mätmöjlighet av tanknivå
för att kunna få bättre precision i tömning
och utdebetering.

1-2 juli hade Örkelljunga, Helsingborg och Ängelholm ett gemensamt kanotläger. (Foto Paula
Nilsson)

Skåneligan i början av aug. (Foto Paula Nilsson)

Säsongsavslutning. Bryggor, vatten mm
tas om hand av speciellt vidtalade medlemmar. Till våren kallas alla klubbar för
att göra iordning anläggningen inför säsongen 2018.
Arbetet med att finansiera banorna har
fördröjts genom att vi bytt organisationsnummer och måst göra om vår ansökan
till Jordbruksverket. Beslut förväntas under oktober. Totalkalkylen för banorna
slutar på ca 900 kkr. En ny betingelse från
Jordbruksverket är att vi har en egenandel
på ca 65 kkr.
Övergången till org.nr. 837600-1494 (f.d.
Skånes Roddförbund) är nu genomförd.
Det gamla lånet för måltornet är löst och
ett nytt på 170 kkr har lagts i Swedbank
vilket även täcker egeninsats för banorna.
Säkerhet utgörs av fastighetsinteckning.

Hyresvillkor för medlemsklubbarnas lägerverksamhet har hittills inneburit att
egen förbrukning av el och vatten ska betalas. Klarar det nya övervakningssystem
fjärravläsning fortsätter vi med systemet,
om ej införs schablontaxering. För all debitering av vatten görs ett avdrag på 5-10
% med hänsyn till att andra medlemsklubbar kan utnyttja nedre delen av
byggnaden. Avdragets storlek beror på
hur omfattande den egna lägerverksamheten är.
När anläggningen är uthyrd (jfr. kalender
och hyresvillkor på www.hjalmsjoarena.se),
får andra klubbars medlemmar inte tillgång till klubbhusets övre våning. Uthyrningsvillkoren ses över för närvarande
och ska vara klara inför nästa säsong.
För att försvåra för inbrottstjuvar har
kedjan vid infarten att försetts med kodlås. Koden meddelas per e-post. Skalskyddet till nedervåningen är under förstärkning genom ÖRKKs försorg.
Till slut och som alltid: Styrelsen är intresserad av förslag till förbättring och
ökad samverkan. Se kontaktinfo nedan
och hör av dig!
Strövelstorp 26 september 2017 – Henrik

1

Har du inte sett filmen som DDS tog med drönare
2016 så gå in på vår Facebook, där finns en länk i
flödet. Länk till FB finns på hemsidan.
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

