- Medlemskontakt #12
27 april ställdes anläggningen i ordning
inför säsongen. Höganäs Roddförening
fick bryggan i sjön och regn till trots städades det framför båthallen. I stora rummet, som i år ska få en ansiktslyftning,
provmålades en bit av taket. Första vajern har fått sina bojar på plats.

De slitna bryggorna justeras och kommer på plats.

(maj 2019)

Det har varit en hel del klagomål över
falsklarm i klubbhuset. Övervakningssystemet är nu genomgånget och serviceavtal upprättat med leverantören, Safepartner AB. Vid brist i funktionalitet i systemet kontakta Mats Leo (se nederst på sidan).
I och med att banorna kommit på plats
har två större evenemang förlagts till
Hjälmsjön i höst. Först ut är Skåneregattan, en nationell tävling som arrangeras av
Skånes Kanotförbund. Tävlingen, som går
i månadsskiftet augusti/september, beräknas samla ca 180 tävlande, från nybörjare till yppersta elit. Vi kan glädja oss över
att Hjälmsjön åter blir en plats för tävling
inom kanot - det är nio år sedan Skåneregattan senast gick av stapeln på sjön.
20-22 september kommer så SM i Olympisk Rodd (olympisk för att särskilja från
SM i inomhusrodd respektive kustrodd).
SM-generalen Ulf Andersson har en ambitiös plan för att lyfta anläggning och tävlingsorganisation inför tävlingen.

Mycket skräp kördes till återvinningen genom Ulfs
och Mats B’s försorg.

Underhållsinsatserna i år kommer
främst att omfatta:
* Justering/komplettering banor med
dess tvärlinor och kanotbanor. (Arbetet är
omfattande och här behöver flera klubbar
hjälpa till. Tag kontakt med Anders Gustavsson som samordnar).
* Läktaren (utbyte av gammalt virke).
Klart - tack Åsbo Hus AB för sponsring!
* Uppfräschning av stora rummet.
* Diverse VVS-arbeten (ett antal kranar,
blandare och WC-stolar. Tack till Anders
Paulsson LRK!).
* Måltornrelaterade insatser.
* Planing av det utfyllda området i viken.
* Planering av finansiering av nya bryggor.
Det finns många behov som vi för närvarande inte har ekonomi för att klara. Har
du som läser detta kontakter som skulle
kunna sponsra Hjälmsjö Arena med
pengar och/eller begagnade prylar (främst
vitvaror och soffa i stora rummet)?

9-12 maj har Newfoundlandklubben läger
med 36 hundar, 60 förare och 10 instruktörer. Deras aktiviteter ska dock ej hindra
kanotister och roddare från att komma ut
på sjön.
Vid årsmötet förnyades styrelsen med
Mats Bergström (nyval) och Per Persson
(återval). Mats, som representerar Newfoundlandklubben, har som fokusområden hemsida och uthyrningen och Per fortsätter som kassör.
Medlemmarna uppmanas att nyttja anläggningen för läger och träning. Som
medlem betalar man endast för förbrukning av vatten och el (enligt avläsning eller
enligt schablon, jfr. hemsidan). Sprid information om Hjälmsjön inom din förening.
Till slut och som alltid: Styrelsen är intresserad av förslag till förbättring och
ökad samverkan. Se kontaktinfo nedan
och hör av dig!
Strövelstorp 6 maj 2019 – Henrik

Styrelsen: Ulf Andersson (sekr., banor, tävling o marknad) 0706 812 977, Mats Bergström (hemsida o uthyrning)
0738 973 482, Mats Leo (fastighet) 0703 493 805, Anders Gustavsson (bryggor) 0736 435 468, Per Persson (ekonomi) 0722 441 244 och Henrik Malmros (ordf.) 0705 688 490 (Uthyrning; se www.hjalmsjoarena.se )

