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NYHEDSBREV NR. 2 
 
 
Isen er ved at slippe sit tag 

Der kan roes igen, men med stor forsigtighed. Bunden af Lille Kalv er stadigvæk isbelagt, og der er 
lukket med is til Farum Sø. Men der er frit hele vejen til Kollekolle. Vær dog opmærksom på, at der 
godt kan laves ny tynd is på kolde nætter. 

 
 

Lempelse af restriktionerne 

Myndighederne og idrættens hovedorganisationer har åbnet for udvidelsen fra fem til 25  
personer til udendørs idræt. Denne udvidelse er givetvis primært beregnet til egentlig holdsport, 
men gælder også hos os. Der vil stadigvæk være brug for forsigtighed, herunder størst mulig 
begrænsning af antal roere, man ror sammen med, i særdeleshed i inriggere. 

De reviderede retningslinier er vedhæftet. 

 

Den udsatte generalforsamling 

Den store mødesal ved Hovedbiblioteket på Stationsvej er som nævnt i sidste nyhedsbrev booket 
til den 27. april om aftenen. Det er meget usikkert, om forsamlingsloftet er blevet hævet til den 
tid, og en yderligere udsættelse kan derfor sagtens komme på tale. Det er fortsat planen, at 
general forsamlingen bliver med fysisk fremmøde og ikke en digetal en af slagsen. 
 

 

Kontingenopkrævningen 

Som også nævnt i sidste nyhedsbrev bliver kontingentopkrævningen udsendt i næste uge. 

 

Renovering af bade- og omklædningsfaciliteter 

Renoveringen af toiletterne på 1. sal er nu afsluttet. Malingen af herrernes toilet og 
omklædningsrum forventes afsluttet i denne uge, og senest i næste uge. Indtil da skal alle benytte 
toiletterne på 1. sal. 
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Sæsonstarten 
 
Standeren hejses lørdag den 27. marts kl 15.00.  Yderligere information herom følger. Om ikke 
andet bliver standeren hejst og kilometertælleren på rokort.dk nulstillet. Svømmeerklæringen vil 
blive lagt frem til alles underskrift, når den reviderede medlemsliste foreligger. Aktivitetes- 
planerne for kajakroningen og baglænsroningen, herunder om årets langture i inrigger, udsendes 
omkring standerhejsningen. Arbejdsdagen aflyses i år. 
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