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NYHEDSBREV, marts 2019
Fra Bestyrelsen
Foråret er over os, det er blevet lunere og
lysere, og flere medlemmer kommer på vandet. 1. april begynder et nyt tiltag med kajakfitness, hvor Viggo over 12 uger har planlagt
en ugentlig træning både på land og vand
herunder roteknik. Der er stadig ledige pladser, så kontakt Viggo hvis du vil være med.
Havneræs - søndag 7. april på Brabrand
Vinteren er ikke helt forbi før havneræs på
Brabrand er afholdt. Kom og deltag - der er
sidste tilmelding onsdag 3. april.
Standerhejsning er i år lørdag 27. april kl. 10,
og der er brunch når stander og flag er sunget op.
Klubben er blevet 85 år i januar, og det vil vi
gerne fejre. Fødselsdagsfesten afholdes lørdag 11. maj, og er for alle medlemmer. Hvis
der sidder nogen, som gerne vil hjælpe med
at arrangere festen er I velkommen til at
kontakte Nanna Lauridsen (find hende i
rokort eller facebook-gruppen).
Generalforsamlingen i januar
På generalforsamlingen i januar blev de der
var på valg genvalgt, så bestyrelsen er uændret frem til generalforsamlingen i 2020.
Jakob Færch er på det første bestyrelsesmøde valgt til næstformand.
På generalforsamlingen i 2020 genopstiller
hverken kassereren eller formanden, så der
skal minimum to nye ansigter i bestyrelsen.
Går man med ønsker om at stille op til bestyrelsen eller gerne vil høre, hvad arbejdet
indebærer, er man altid velkommen til at

spørge bestyrelsen.
Medlemsmøde - 28. februar
Medlemsmødet var en udløber af det samarbejde, bestyrelsen har haft med DKFs konsulent Casper Licht siden sommeren 2018. Vi
startede med at kigge på medlemsundersøgelsen, som vi alle havde mulighed for at
svare på sidste efterår, og derefter diskuterede vi hvilke tiltag, der vil gøre klubben mere
attraktiv for både gamle og nye medlemmer.
I den forestående sæson vil vi gennemføre
de tiltag, vi blev enige om på mødet. Kom til
standerhejsning og se mere...
Vigtige datoer
I kolonnen til højre kan du nederst se en
række vigtige datoer i klubben. Arbejdsdagene afsluttes som altid med, at vi spiser frokost sammen. I år har vi ikke afsat faste dage
til reparation af kajakker, men der vil komme
nogle opslag i løbet af sæsonen, så hold øje
med rokort og hjemmesiden.
Begynderholdet 2019
I år starter der ét hold begyndere med ca. 16
på holdet. Kurset bliver lidt længere end de
forrige år, og planen er dermed at alle er
friroet når kurset afsluttes. Der lægges en
weekendtur i i midten af juni, og her er andre medlemmer selvfølgelig også velkommen.

Bestyrelsen håber at mange vil deltage i havneræs, arbejdsdag og ikke mindst standerhejsning - vi ses!

Kajakture
•

FORÅRSTUR TIL SILKEBORG
VANDREHJEM - APRIL
(AFLYST)

•

BEGYNDERTUR 13.-15. JUNI

•

SOMMERTUR, TYSKLAND - UGE
29

•

MØGELØ - 9.-11. AUGUST

•

UNGDOMSTUR, HOLMENS I RY
- 17.-18. AUGUST

Løb og stævner
•

HAVNERÆS AARHUS - 7. APRIL

•

PARADISLØBET, SILKEBORG 12. MAJ

•

DM MASTERS SPRINT, BRABRAND - 15. JUNI

•

ÅM, BRABRAND - 24. AUGUST
NB! NYT KONCEPT

•

ÅM, BUGTEN - 28. SEPTEMBER

Vigtige datoer
•

ARBEJDSDAG, LØRDAG 13.
APRIL KL. 9-13

•

STANDERHEJSNING, LØRDAG
27. APRIL KL. 10 (MED
BRUNCH)

•

SKJOLDS 85 ÅRS FØDSELSDAGSFEST, LØRDAG 11. MAJ

•

STANDERSTRYGNING, SØNDAG
30. SEPTEMBER

•

ARBEJDSDAG, 6. OKTOBER KL
9-13

•

GENERALFORSAMLING, TORSDAG 30. JANUAR 2020

Sæsonaktiviteter - ugen i Skjold
Mandag - 60+ kl. 10
Den voksende gruppe 60+’ere mødes drikker
kaffe og ror derefter en tur. Man er også velkommen selvom man ikke opfylder alderskravet men bare gerne vil nyde selskabet.
Tirsdag - ungdomstræning kl. 17.30 til ca. 20
Holdet er for 11-18 årige, men der kommer
også unge seniorer. Vi vil meget gerne ha’
flere med på holdet, så kender du nogen børn
og unge, der kunne tænke sig at gå til kajak
eller i første omgang bare prøve en kajak må

du gerne tage dem med en tirsdag.
Onsdag - klubaften fra kl. 18
Klubaftenerne er en samling af km-roning
hvor vi mødes kl. 18, handicap-løbet med
start kl. 18.30 og ikke mindst den vigtige fællesspisning kl. ca. 19.45.
Tanken er, at jo flere vi kommer jo mere aktivitet, vi lærer flere klubkammerater at kende, hygger os og bliver måske lokket med på
ture, til kajakløb eller til grill-aften.

