Åhus Roddklubb
Årsberättelse
ÅRSBERÄTTELSE 2019
Styrelsen för Åhus Roddklubb får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåret
2019-01-01 -- 2019-12-31.
STYRELSE mm
Namn

Befattning

Vald till årsmötet

Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Suppleant

Thomas Hansson
Bertil Håkanson
Lennart Nordblad
Bertil Håkanson
Kersti Andersson

2020
2020
2020
2020
2020

Valberedning
Sammankallande
Ledamot

Mats Hartwig
Ewa Håkanson

2020
2020

Revisorer
Sammankallande
Ledamot
Suppleant

Marica Block
Sven Henningsson
Ewa Håkanson

2020
2020
2020

Förtroendeuppdrag i Sydsvenska roddistriktsförbundet
Ordförande
Niklas Henningsson
MÖTEN
Åhus Roddklubb har haft ett årsmöte och 9 protokollförda ordinarie styrelsemöten samt ett
budgetmöte.
MEDLEMSANTAL
Hedersmedlemmar

Medlemmar

Lennart Nordblad, tillika Hedersordförande
Bertil Håkanson, tillika Hedersordförande
Thomas Hansson, tillika Hedersordförande
Gunnar Håkanson
Sven Henningsson
Klas Nilsson
Rickard Håkanson
Henrik Hansson
27 medlemmar därutöver (aktiva-, ständiga- och
stödmedlemmar).
Totalt 35 medlemmar.
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Medlemsantalet ligger på ungefär samma nivå som de senaste
åren.

AMBITIONSNIVÅ
Valberedningen lyckades inför årsmötet inte att hitta kandidater till en ny styrelse för 2019.
Olika alternativ övervägdes och valberedningen föreslog därefter årsmötet att klubben skulle
drivas vidare på en lägre ambitionsnivå och med färre styrelsemedlemmar.
Klubbens tre hedersordförande tog på sig rollerna som ordförande, kassör och sekreterare.
Kersti Andersson ställde upp som suppleant.
Det är mot den bakgrunden som följande årsberättelsen skall ses.
EKONOMI
Beträffande Åhus Roddklubbs ekonomi hänvisas till den ekonomiska berättelsen och till
revisorernas berättelse.
VINTERTRÄNING
Under vintern/våren bedrevs cirkelträning på klubben med såväl roddare som motionärer. I
övrigt tränade roddarna på egen hand.
Under hösten började Malte Andersson på Roddgymnasiet i Jönköping och Andreas Eriksson
valde att träna på egen hand, så därmed var det bara motionärer på cirkelträningen.
En mindre grupp motionsroddare har tillkommit under hösten (roddmaskin).
SOMMARTRÄNING
Henrik Andersson ledde träningen på vattnet med visst stöd av Klas Nilsson och Mats
Hartwig.
HJELMSJÖN (HjA) och SYDSVENSKA RODDISTRIKTSFÖRBUNDET
Med hänsyn till den ambitionsnivån som vi beslutade vid årsmötet har vi enbart betalt
medlemsavgifterna till respektive organisation och inte aktivt deltagit i arbetet.
RODDSKOLA
I avsaknad av ledare och med sänkt ambitionsnivå har ingen roddskola genomförts i år och
därmed har inga nya roddare kommit till klubben.
TÄVLINGAR
De båda roddarna har deltagit i huvuddelen av de nationella regattorna och de internationella
regattor som Svenska Roddförbundet tagit ut dem till.
De deltog även på JSM. Malte lyckades bra och kom trea i sin egen klass (HJB)
och femma i HJA. Maltes insatser på JSM och i övrigt under året ledde till att han av
Kristianstadsbladet blev utsedd till månadens talang i oktober. Styrelsen vill än en gång
gratulera till den fina utmärkelsen.
Båda roddarna representerade Sverige i Baltic Cup i Estland.
HAMNREGATTAN
Efter 40 år i följd som arrangör av Åhus Hamnregatta var vi nödsakade att ställa in årets
upplaga pga för få funktionärer och en medveten ambitionssänkning då inga yngre krafter var
beredda att föra arvet vidare.
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VETERANGRUPPEN MED FLERA
ÅRK-veteranerna har under året troget och ansvarsfullt fortsatt sitt arbete, om än på en lite
lägre nivå. Blad de större arbeten kan nämnas tvätt av husgaveln mot Sjögatan samt att
gruppen bytte de gamla ”ÅHUS RODDKLUBB” bokstäverna mot en modernare variant i
rostfritt stål av samma typ som den som under några år suttit på sjösidan.
För att skapa bättre utrymme i båthuset har lotteriboden avvecklats.
Många andra medlemmar har aktivt deltagit i det kontinuerliga och nödvändiga arbetet med
att sköta klubben och fastigheten på en hög nivå. Styrelsen vill särskilt rikta ett stort tack till
följande:
-

Uthyrningsansvariga-Henrik Andersson och Marcus Roth
Städansvariga-Christel Hansson och Karin Persson
Följebåtsansvarig med ansvar för de två följebåtarna och utombordsmotorerna-Mats
Hartwig
Tomtansvarig med ansvar för ordningen på tomten inkl gräsklippning, åttaskjulet,
bastun och häckklippning mm. Upprättar gräsklippningslista mm-Klas Nilsson
Webbansvarig med ansvar för att hemsidan håller en godtagbar nivå-Rickard
Håkanson
Ansvarig för insamling av returburkar och PET-flaskor samt kontakten med
Returpack-Lars Johansson
Sponsoransvarig-Thorbjörn Eriksson

RODDMATERIEL
Under tidig höst gjordes en noggrann inventering av klubbens roddbåtar där båtarna delades
upp i tre kategorier.
Grupp 1 är båtar som oundgängligen behövs i nuvarande verksamhet.
Grupp 2 är båtar som behålls för att täcka behovet i en verksamhet med högre ambitionsnivå
än dagens.
Grupp 3 är båtar som kan avvecklas. I den senare gruppen har Falken (4x+) huggits upp och
Tranan (2x) och Trimmern (1x) erbjudits som gåva till den relativt nybildade Örkelljunga
rodd- och kanotklubb. Giggbåten Gripen (2x) med träåror har sålts till en utomstående
privatperson och Kickan (2x-) har skänkts till Bertil Håkanson.
I samband med inventeringen gjordes även en översyn av båtarnas försäkringsvärde. Det
visade sig att många av båtarna hade ett orimligt högt satt värde. Efter en del kontroller
sänktes värdena, vilket ledde till att försäkringskostnaderna kunde reduceras med cirka
6.500:Med bidragspengar har ett par nya big blades åror köpts in.
FÖLJEBBÅTAR
Tack vare ett bidrag från Craafordska Stiftelsen har vi kunnat köpa in en ny 15 hk
utombordsmotor.
En äldre Suzuki (9,9 hk) har sålts och en ännu äldre Yamaha (15 hk) har skänkts till Lions
Club i Åhus.
Därmed har vi nu två fina Linder båtar med två bra motorer som i allra högsta grad tillgodoser
klubbens behov av följebåtar.
FASTIGHETEN
Uthyrningen av klubblokalen har inbringat nästa 60.000:-, vilket förmodligen är det bästa
resultatet någonsin. Styrelsens bedömning till den framgången är att uthyrningsansvariga gör
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ett seriöst arbete och att lokalens standard successivt har förbättrats, samt att den under hela
året varit välstädad och att god ordning har rått i alla utrymmen.
Prislistan har setts över och en minneslista för städning i samband med uthyrning har tagits
fram.
En ny diskmaskin har installerats i köket och en ny toalettstol har monterats i båthuset. Nya
vattenledningar har dragits fram i båthustoan som nu fungerar på ett tillfredsställande sätt.
Ett avtal har tecknats med bostadsrättsföreningen ”Kalvatäppan” (mitt emot klubbhuset)
rörande hyra av klubblokalen.
Åhus Bridgeklubb har under hösten visat intresse av att hyra klubblokalen under ett antal
tillfällen varje vecka. Av olika anledningar blev det aldrig något avtal, vilket förmodligen var
den bästa lösningen för vår del.
TRIVSELAKTIVITETER
I samband med vårens och höstens arbetsdagar anordnades fest för alla medlemmar.
ÅRK GRUNDER
I dokumentet ÅRK Grunder strävar klubben efter att samla alla de policy och regler som skall
styra klubbens verksamhet i det löpande arbetet.
Dokumentet kommer att vara föremål för revidering och uppdatering efter varje årsmöte.
ÅRK Grunder finnas tillgänglig på klubbens hemsida.
ÅRK Grunder är en utveckling av Säker och trygg förening.
Säker och trygg förening, som var en idé från Kultur- och fritidsförvaltningen, blev aldrig
någon framgång bland föreningarna i kommunen. Mindre än fem klubbar har blivit
certifierade och ambitionsnivån från kommunens sida förefaller i dagsläget vara på en mycket
låg nivå. Klubben har därför beslutat att avveckla vårt gamla dokument Säker och trygg
förening och ersätta det med ÅRK Grunder.
ÅRK Grunder i nuvarande form är fastställt av styrelsemötet den 2019-04-29.

ÖVRIG VERKSAMHET
Under 2019 deltog vi åter på Julmarknaden för att bla visa Lions Club vår tacksamhet för alla
bidrag vi fått genom åren.
SLUTORD
Roddklubbens 86:e verksamhetsår är tillända.
Resultaten på tävlingsbanorna har fortsatt varit relativt goda, trots att vi är en liten förening.
Vi har haft roddare i juniorlandslaget, vilket vittnar om en hög kvalitet på såväl roddare som
ledare.
Många frivilliga har ställt upp och på olika sätt bidragit till att klubben kan drivas vidare.
Det ekonomiska resultatet är bra, inte minst tack vare uthyrningen och lite extra intäkter som
bidrag från bla Craafordska stiftelsen, Sparbanken och Absolut m.fl.
Tack till er alla som arbetar för klubbens bästa!!!
Åhus Roddklubbs styrelse under verksamhetsåret 2019

Thomas Hansson

Bertil Håkanson
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Lennart Nordblad

