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Formanden informerer
Ændringsforslag til lokalplanen
Kommunen er kommet med et tillæg til lokalplanen, som lige nu er i høring. Dette tillæg omhandler først og fremmest
en omlægning af kontor- til boligareal, med flere beboere til følge. Der er også skabt plads til endnu en stibro, som i
lokalplansforslaget er angivet som gående skråt fra ca. 300m mod Langebro fra Klubben over til Enghave Brygge.
For området omkring roklubberne er der nogle ting der er relevante for os:
1.

Den gennemgående cykelsti foreslås nu til at ligge fast med et forløb udenom klubberne, dvs. langs med Havnevigen og gaden.

2.

Stien over vores grunde langs med vandet står nu som en sti på 3m bredde. Der står intet om udformningen
og forløbet.

3.

Der er indført et nyt krav til fuld og uhindret adgang for offentligheden til bådebroer fra ”promenaden”. Da
dette også omfatter den i pkt. 2 nævnte sti betyder det, at der kræves, at vi ikke på nogen måde modsætter os
at nogen bruger vores pontoner.

Bestyrelsen har sammen med BKC og ARK lavet et høringssvar mod pkt. 3, den frie adgang til vores pontoner. Hvis
vi ikke kan regulere adgangen på nogen måde, kan vi komme ud for at broen bruges som badebro, uden at vi må smide
folk væk derfra.
Stien langs med vandet har vi valgt ikke at protestere imod, da politikerne er fuldkommen fastlåst i dette. Vi regner
stadig med at kunne påvirke forløbet, når forvaltningen på et tidspunkt skal lave en detaljeret plan for, hvordan forløbet skal være. Alle er enige om, at det ikke er helt ligetil at få den sti ned fra cykelstien langs med Havnevigen til
ARK’s slæbested. Vi må fra vores side undgå at bygge noget, der står i vejen for stien.
Høringsperioden er til 3. februar, hvorefter det skal vedtages i Teknik- og Miljøudvalget og derefter i Borgerrepræsentationen.
Huset
Bestyrelsen har indsendt en ansøgning til kommunen om at få ændret vores lejekontrakt. For øjeblikket er opsigelsesvarsel på 1 måned, noget vi gerne ser ændret til 30 år, hvis vi skal optage lån til et nyt klubhus. ARK har fået en sådan
ændring igennem, og BKC har ansøgt om en tilsvarende ændring.
Vi har haft kontakt med BKC og hørt om deres byggeproces. De har været rundt og søge forskellige fonde, og fået
afslag fra de fleste. AP-Møller fonden meldte tilbage, at de gerne ser et lidt større projekt end det, de foreslog. Vi har
snakket om hvordan vores husprojekt kan samtænkes med vores, så vi kunne lave en samlet ansøgning til AP-Møller.
Dette kunne måske betyde at BKC bygger deres nye hus mod skel til børnehaven, i stedet for i skel til os. Hvordan der
eventuelt kunne laves fællesfaciliteter vil vi gerne diskutere på den kommende generalforsamling. En opfordring til
medlemmerne er så at tænke på, hvad der kunne laves fælles mellem klubberne, og hvordan det kunne komme til at
fungere i det daglige klubliv.
Formanden

Rengøring
Vi skal løbende have vores klub gjort rent, så der er pænt og rart at komme i den. Stort ros til alle
dem, som har været med til det.
Men den nye rosæson nærmer sig, og derfor vil der snart blive sat en ny liste på opslagstavlen. Hvis vi alle giver et
nap med, så bliver det kun 2 max 3 gange om året.
Skriv dig på hurtigt, så kan du selv vælge, hvornår du vil have næste rengøringstur. Derefter bliver øvrige sat på listen
ud fra brug af klubbens faciliteter.
Olderfruen
3

Madpakketure 2017
Hver den første søndag i måneden er der madpakketur. Disse ture arrangeres sammen med Roklubben Øresund, og der
kan også være deltagere fra Roklubben Dragør.
7. maj:
11. juni:
2. juli:
6. august:

Tur fra Roklubben SAS i Københavns havn til Trekronerfortet.
Saltholm rundt fra Roklubben Øresund
Amager rundt fra Roklubben SAS
Tur fra Roklubben SAS til Ishøj

Madpakketur som arrangeres af Københavns kredsen.
?. september: Tur på Furesøen fra Furesø Roklub.
Da turene varer hele dagen medbringes madpakke og drikkevarer til eget forbrug. Hvad der medbringes til fælles bedste i form af hjemmebag, chokolade, småkager, bitter/snaps o.lign. er yderst velkommen.
Hold øje med opslagstavlen.
Pia

Generalforsamlinger
Husk generalforsamlinger i støtteforeningen GAS onsdag 15. februar kl. 19:00
Og i Roklubben SAS og SAS Rowing section torsdag 23. februar 19:30.
Indkaldelser i sidste nummer af VelRoet.

Styrmandskursus
Så er det igen tid til styrmandskursus, som afholdes i klubben. I skrivende stund er datoerne ikke planlagt, men det
bliver enten marts eller april og 2 mandage og 1 onsdag eller omvendt.
Der vil blive undervist i bl.a.:
-

søloven

-

farvandsafmærkning

-

styrmandens rettigheder, pligter og ansvar

-

vind og vejr

-

Styreteknik, roreglement og kommandoer

Der afsluttes med en teoretisk prøve.
For at få styrmandsretten skal der også aflægges praktisk prøve overfor en af klubbens instruktører, som indstiller til
godkendelse i bestyrelsen.
Styrmandsretten giver ret til at være ansvarlig for en båd i lokalfarvandet, som går fra Trekroner til Kalvebodbroen,
når man har roet i hele området.
Hold øje med opslagstavlen.
Pia
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Svømmeprøve og redningsøvelse
Din svømmeprøve må ikke være ældre end 5 år, og den skal være på mindst 500 meter.
Fredag den 24. februar og fredag den 17. marts, begge dage kl. 18:00, er der mulighed for at svømme samt udføre redningsøvelser i Korsvejens svømmehal på Tårnbyvej, bag ved Korsvejens skole. Alle er velkomne.
Mød op og prøv at svømme mellem 2 årer og tage redningsveste på i vandet. Det sidste er sværere end du tror, og skal
du på langtur, skal der aflægges redningsøvelse.
Husk at få en anden til at bekræfte, at du har svømmet og/eller aflagt redningsøvelse, og send bekræftelsen til mig eller
sæt den op på tavlen i klubstuen. Inde på hjemmesiden finder du en formular, som kan udfyldes.
Har du ikke mulighed for at komme en af de 2 dage, kan svømmeprøven blot aflægges i en anden svømmehal.
Rochefen

DFFR / Worldwide Turnering med et stafethold på et Concept2 ergometer. Se også 8GP.DK
Resultat af 2. runde på 12.500 meter: 60+ mix med Valther, Lis, Kristian, Erik fik en 1. plads med tiden 46,36.3 min.
60+ mix med Frede, Kurt J, Charlotte, Erik fik en 2. plads med tiden 47,46.8.
Resultat af 3. runde på 8.000 meter: 60+mix med Frede, Henrik C, Charlotte, Kristian fik en 1. plads med tiden
32,58.4 min. 60+ mix med Lis, Kristian, Valther, Erik fik en 2. plads med tiden 33,27.4 min.
Næste gang i februar er 4. runde på 2000 meter til hver i alt 8000 meter.
Flere hold kan være med. Bare find et hold og ro med senest 15. februar.
Erik Nielsen

Pos.

Hold Navn

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Runde 4

Runde 5

Placering

1.

SAS 2, 60+
mix

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

300.00

2.

SAS 60+ mix

98.02

97.54

98.56

0.00

0.00

294.12

3.

Aserne

97.18

94.58

94.45

0.00

0.00

286.21

4.

GRK460

74.34

68.97

82.41

0.00

0.00

225.72

5.

Fredensborg
ældre hold 4

0.00

0.00

73.85

0.00

0.00

73.85
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Rospinning/Ergometer
Nu er vi kommet igennem den første periode med rospinning, og der er ikke kommet så mange nye rospinnere/
medlemmer, som vi måske havde håbet på.
Hvad gør vi forkert, og hvad kan vi gøre bedre?
Hvad skal der til for at kommer flere i klubben på tirsdage og torsdage, og hvad skal vi gøre for at få flere medlemmer
til klubben?
Ergometer rummet skal demonteres fredag den 24. marts og bådehallen skal klargøres til standerhejsning lørdag den 1. april.
Michael

DM i ergometer
Lørdag den 28. januar var der igen DM i ergometer roning i Gladsaxe Hallen, og vi havde to
deltagere med, som har trænet rigtig hårdt.
Dorthe roede de 2000 meter i tiden 8:09.2,
hvilket blev til en 2. plads.
Emil roede de 2000 meter i tiden 6:17.3,
hvilket også blev til en 2. plads.
Super godt roet begge to.
Kaprochefen

Sved På Panden (SPP)
Den nye rosæson er på vej med hastige skridt, og vi skal på vandet igen. Selvom der går et par måneder, så er det allerede i maj SPP begynder igen, så derfor er det bare med at komme i gang med at få samlet nogle hold, så vi kan deltage med lige så mange hold som tidligere år.
Som alle de andre år må i selv finde nogle at ro og deltage med, og selv sørge for bådelån i Hellerup roklub, Hellerup Dame roklub eller Roklubben Skjold. Hvis der skulle være spørgsmål så kommer i bare til mig, så skal jeg forsøge at svare.
Dette her er foreløbige datoer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Onsdag den 10. maj – Sydhavnen
Torsdag den 18. maj – Hellerup
Mandag den 29. maj – Sydhavnen
Torsdag den 8. juni – Hellerup
Mandag den 14. august – Sydhavnen
Torsdag den 24. august – Hellerup
Onsdag den 6. september – Sydhavnen
Fredag den 15. september – Afslutning og fest Hellerup/Svanemøllen

Kaprochefen
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BKC løbehandikap - stilling ved udgangen af januar

BY Orienterings løb - stilling ved udgangen af januar
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