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Så banker den nye sæson på døren, og vi kan næsten ikke vente længere med at komme på vandet. 
Desværre må vi vente helt til den 26/3 klokken 14.00, hvor der er standerhejsning. Jeg håber, at 
mange vil komme og byde den nye sæson velkommen. Der vil være dåb af de 3 nye kajakker, som 
vi har fået sponsoreret af Nordea. Måske vi er så heldige at kunne præsentere en for klubben ny gig- 
båd! Kaffe, te, kage og boller løber vi ikke tør for. 

På generalforsamlingen trak Jan Thor Larsen sig som formand, og undertegnede blev valgt som ny 
formand. Jeg vil gerne takke Jan for hans arbejde, og jeg glæder mig over, at Jan fortsætter i 
klubben og hjælper til med instruktion af nye kajakroere. Som besluttet på generalforsamlingen, 
hæves kontingentet med 100 kroner, så vi kan få en økonomi, der hænger sammen. Referatet fra 
generalforsamlingen er vedhæftet som bilag.   

Forudsætningen for, at vi alle kan komme på vandet, er, at materiellet er klargjort. Der har været 
stor aktivitet hele vinteren på kajakker og inriggere, så de er ved at være klar. Dejligt at se den 
opbakning, der har været.  

Vi mangler dog stadig en del for at kunne byde velkommen til 2017-sæsonen. Derfor indbyder vi til 
arbejdsweekend den 18-19/3 fra 10-16. Så sæt X i kalenderen og meld meget gerne tilbage til 
Jørgen Grastrup på materielforvalter@lindenborgroklub.dk så vi kan planlægge dagene. Se bilag for 
planlagte opgaver. 
Vi skifter nøgler i klubhuset ifm. arbejdsweekenden, så kontakt Jørgen Grastrup, hvis du ligger inde 
med en nøgle og stadig gerne ville komme og gå som du vil i klubhuset.  
 
Der arrangeres svømmehalstur den 30. april kl. 13.00-15.00. Sæt kryds i kalenderen. Program 
udsendes senere. 
 
Vinteren har ikke været lig med ingen fysisk aktivitet. Der er fuld gang i rospinningen, faktisk så 
meget at der er venteliste på de enkelte hold, da vi har fået nye medlemmer over vinteren. Det er 
rigtig dejligt med den øgede aktivitet, og vi står nu over for udfordringen ”hvordan får vi flere tider, 
for vi har ikke tilstrækkelig mange, som det er nu”. Men det får vi løst til næste vintersæson, men vi 
fortsætter med at bruge ergometrene sommeren over.  
 

Når vi først kommer på vandet, så satser vi på mange gode oplevelser både for krop og sjæl. Vi 
satser på at få lavet fællesture for alle, både kajakker og robåde. Som noget nyt har vi indført 
elektronisk registrering til den kommende sæson med www.rokort.dk. Der er der mulighed for at 
booke på forhånd, så man ikke kommer ned til en båd, der ikke er der, skrive alle ture ind, så der er 
styr på det, melde om materiel, der er gået i stykker. Det vil fortsat være muligt at anvende den 
gamle rojournal. Mere om dette senere.   
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Vi holder et korttursstyrmandskursus for inriggere den 29/4-2017. Sæt kryds i kalenderen og meld 
dig til. For program mm. se bilag.  

Et nyt tiltag på robådssiden bliver sved-på-panden-roning. Vi regner med, at det bliver onsdag aften 
18.30-20.00. Her bliver der ingen hygge. Det bliver ren træning med sved på panden i et kort 
tidsrum, så det modsvarer en time i ergometer eller fitnesscenteret. Vi håber, at vi kan få fat i nogle 
roere med ikke så meget tid i dagligdagen, måske fra småbørnsfamilier.  

Dette var et lille rids over, hvad der rører sig lige nu i klubben. Vi opfordrer alle til at holde øje med 
vores hjemmeside, hvor aktivitetskalenderen er lagt op, Facebook og Rokort.dk  

Det skal indskærpes, at hvis du skal ned i roklubben, så skal biler parkeres oppe ved hallen, og der 
er kun adgang til roklubben i bil, når der skal transporteres tunge ting, og når græsplænen kan bære. 

 

Med dette vil vi byde jer alle velkommen til endnu en god sæson med gode oplevelser og sved på 
panden, hvor vi alle løfter i fællesskab.  
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