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Tagprojektet
Udbudsmaterialet er blevet sendt til flere firmaer. Tilbudene er på vej ind og vil blive vurderet i
den nærmeste fremtid. Det forventes, at arbejdet kan blive udført i perioden august til oktober.

Passagen ved vandskiklubben
Vandskiklubben har nu flyttet bøjerne længere væk fra sivkanten, og passagen mellem denne og
vandskibanen er derfor genoprettet. Vandskiklubben er også blevet gjort opmærksom på, at dens
speedbåd i nogle tilfælde har udvist meget lidt forståelse for andre både.

Sankthansarrangement
Årets taler ved Sankthansarrangementet den 23. juni er Professor Holger Bernt Hansen.
Fakkelbådene ror ud kl 21.30, båltalen holdes kl 21.50, og bålet tændes kl 22.00. Der laves ikke en
bod med salg af drikkevarer og andet, og bestyrelsen tager ikke initiativ til fællesspisning.
Deltagere til fakkelroningen efterlyses. Kontakt rochefen (rochef@birkeroed-roklub.dk). Vagn
Rydahl vil stå for etableringen af bålet, og efterlyser assistance. Kontakt venligst Vagn på
vagn.rydahl@birkeroed-roklub.dk.
Vi lægger en stak plakater i klublokalet. Dem vil vi meget gerne have sat op rundt omkring i
Birkerød og omegn. Vores synlighed er vigtig.

Nye instruktører
Carole Welton Kaagaard, Lise Hansen og Mikael Dalsgård Jensen har været på DGI kursus som
hjælpe-klubinstruktører i kajak. De nye instruktører arrangerer hver onsdag i juni måned lidt
udfordrende træning for alle klubbens kajakroere. Disse har fået sendt en separat mail om
arrangementet.

Roskolen og kajakskolen
Roskole- og kajakskoleweekenderne er vel overstået, og kaninerne er nu godt igang med
fællesroninger med instruktør. Mentorordningen for inriggerkaninerne fungerer aldeles
udmærket.

Revideret roreglement
Klubbens roreglement foreligger nu i en revideret udgave. Revisionen har involveret en
høringsrunde blandt klubbens instruktører. Revisionen har bl.a. sikret fuld overensstemmelse
mellem inriggerromappen og reglementet, ligesom den nye bådtype Coastal (se nedenfor) er
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dækket af roreglementet. En anden ændring er, at erhvervet korttursstyrmandsret fastholdes
efter overgang som seniorroer, men kun indenfor rammerne af seniorroningen.Det nye
roreglement kan ses på klubbens hjemmeside under INFO og på opslagstavlen. Medlemmerne
opfordres til at sætte sig godt ind i reglementet.

Coastalbåd
Den nye 2’er coastalbåd forventes leveret i uge 24. Frigivne, fuldgyldige inriggermedlemmer har
automatisk ret til at ro i denne nye bådtype. Roere med scullerret har automatisk status som
styrmand. Status som styrmand kan derudover erhverves af nuværende inriggerstyrmænd efter
aflæggelse af en prøve. For nemheds skyld defineres vores nuværende My som en 1ér coastalbåd.
Medlemmer med interesse i at erhverve status som styrmand på coastalbådene bedes rette
henvendelse til rochefen (rochef@birkeroed-roklub.dk).

Besøg af Nordea
Torsdag den 8. juni kl 18.30 får vi besøg af en repræsentant fra Nordea for at markere bankens
bevilling til køb af en af de nye kajakker. Det vil være godt med en stort fremmøde af ikke mindst
kajakroere denne aften.

Svømmeerklæringen
Enkelte ro-aktive medlemmer har endnu ikke underskrevet svømmeerklæringen. Dette bedes
gjort snarest muligt. Underskriftsmappen ligger ved rocomputeren.

Pas på materiellet
Iota har været taget ud af drift på grund af en lang revne i bunden. Husk at lægge bundbrædderne
rigtigt, og husk kun at træde på tilladte steder i båden, og med forsigtighed, ved ombordstigning
og skift i båden.

Grillaftener
Der tændes op i grillen hver onsdag aften efter fællesroningen. Egen mad til grillen medbringes.
Øl, vin og vand kan købes.

Birkerød Ro- og Kajakklub / Niels Ørnbjerg
4. juni 2017

2

