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INDKALDELSE

TIL

EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Roklubben Øresund indkalder hermed til
generalforsamling i klubbens lokaler tirsdag den 21. april
2009 kl. 19.30 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg til bestyrelse i henhold til lovene:
a. formand
b. rochef
c. materialeforvalter

Bestyrelsen har ikke nogen emner til de enkelte poster.

Kastrup, den 18. marts 2009

Roklubben Øresund
Lene Jacobsen
næstformand

Rotider
I år vil ro-tiderne være:
Tirsdage og torsdage kl.
17.00 og kl. 18.00.

Hvis man kommer efter kl.
17.00 må man vente med at
ro til kl. 18.00.

Dette for at sikre, at alle får
mulighed for at komme på
vandet, samt at vi får alle
vores nye medlemmer
fordelt i bådene.

Medlemsmøde d. 3.2.2009
Der blev mindet om generalforsamlingen d. 10/2. Der
mangler stadig at blive fundet en formand, rochef og
materialeforvalter.

Klaubautermandsfesten finder sted d. 21/2 – man kan
stadig nå at tilmelde sig.

Stroken – hvis man vil have den tilsendt via mailen så lad
enten Lene eller Wickie få email-adressen. Deadline for
indlæg til Stroken er den 10. marts.

Kongedybet II er færdig hos bådbyggeren.

Mogens har været i Nakskov og hørte, at Bandhold
mangler både. Han vil høre om Bandhold roklub er
interesseret i „Dragør“.

13.3 er der svømmeprøve i Korsvej Skole. Der vil være
mulighed for at svømme ml. 2 årer.

Der er forårsrengøring i klubben d. 14. marts. Efterfulgt
af bowling arrangement om aftenen d. 14/3. Hold øje
med opslagstavlen for tilmelding og nærmere
information.

Red.

Struckmannparken
Kr. Himmelfartsdag - torsdag d. 21. maj 2009 er der
traditionen tro roertræf i Struckmannparken. Roere fra
hele Københavnskredsen kommer roende til
Struckmannparken for at nyde hinandens selskab i et par
timer. Vi roer normalt fra Roklubben Øresund omkring
kl. 8.00, hvis man vil/kan ro hele vejen.

Hvis man ikke vil/kan ro hele turen skal man selv træffe
de nødvendige aftaler, om at ro fra en anden klub eller
„kun“ ro den ene vej. Hele turen er på 53 km.

Husk at holde øje med opslagstavlen i klubben, hvor du
vil få mulighed for at tilmelde dig til turen.

Københavns Havn - Nordhavnen
Københavns kommune har planer om at skabe en ny
bydel i Nordhavnsområdet, dvs. Frihavnen og hele
industri og opfyldsområdet, som vi i dag kender som
Tippen.

En del af projektet er at fylde op med jord fra
udgravningerne til Nordhavnsvejen (tunnel fra Lyngbyvej
til Nordhavnen) og fra Metro-cityringen. Opfyldsjorden
vil blive lagt nord for Tippen, dette arbejde vil blive
påbegyndt i år 2010.

En anden del af projektet er at etablere en krydstogtskaj
på østsiden af Tippen, strækkende sig fra Kronløbet og
ca. 1 km mod nordøst.

Kommunen har i samarbejde med By & Havn afholdt en
idékonkurrence, hvor der i slutningen af 2008 blev
udpeget 3 projekter til videre bearbejdning. Den endelige
vinder af konkurrencen udpeges i løbet af marts måned



2009. Vinderen vil blive den endelige rådgiver for den
kommende udvikling af Nordhavnen.

I alle 3 vinderforslag indgår kanaler, der vil skabe
mulighed for at passere fra Svanemølleområdet til
Københavns Havn uden at skulle nord om Tippen og
desuden passere indenom krydstogtskajen. Som bekendt
er der i dag en bestemmelse om sikkerhedsafstand for
robåde til erhvervshavn og krydstogtskajer på 200m.

Københavnskredsens havneudvalg deltog i et offentligt
møde med arkitekter fra de 3 vinderforslag, hvor de
gjorde opmærksom på ønsket om at kunne opretholde en
forsvarlig passage i robåd mellem Svanemølleområdet og
Københavns havn.

På mødet blev Kredsen af arkitekterne bedt om at
præcisere deres ønsker til udformningen af området.
Kredsen har beskrevet hvilke minimumskrav de har til
mål for bredde og højde i kanaler og ved broer, for at
passage gennem området vil være muligt i robåd. De har
desuden beskrevet, hvilke minimumskrav der vil være til
plads ved en eventuel etablering af en ny klub i området.

Læs mere om planerne for Nordhavnen på
www.nordhavnen.dk og www.nordhavnen.kk.dk.

Når den endelige vinder er udpeget i marts 2009, vil der
blive udarbejdet et kommuneplantillæg og en lokalplan
for den indre del af Nordhavnsområdet, og det vil blive
sendt i offentlig høring i 2010.

Den næste høringsrunde med relevans for roklubberne
er vedr. Nordhavnsvejen. Der er informationsaften om
den del af vejen, der ligger tættest på roklubberne, d. 2.
marts 2009, og fristen for høringssvar er d. 14. april.
Læs nærmere om de 2 vejforslag og plangrundlaget på
www.kk.dk/nordhavnsvej.

Københavnskredsens havneudvalg følger udviklingen og
de vil gerne koordinere kommunikationen i fht.
høringsrunder m.m. Så er der forslag til høringerne, er
alle meget velkomne til at kontakte Kredsen.

Havneudvalg i Københavnskredsen

Standerhejsning og bådedåb
Lørdag d. 28. marts kl. 11.00 - Det er en stor dag.

Det er forår, standeren skal hejses og vi skal have døbt
en båd. Det kan ikke blive meget bedre.

Det hele starter kl. 11.00, hvor standeren hejses.
Hvorefter vi døber vi vores nye båd efterfulgt af en lille
én til at varme det indre.

Efter årets første rotur er der frokost. Husk at skrive jer
på tilmeldingslisten.

Red.

Forårsrengøring
Tusind tak til de ro-kammerater, der meldte sig til
forårsrengøringen, der fandt sted lørdag d. 14. marts. Vi
var 10 i alt, og jeg glæder mig til, at der til næste år vil
komme endnu flere.

Poul

SPP – Sved På Panden
SPP starter i maj måned. Datoerne er følgende:

Torsdag d. 14. maj Hellerup Dame Roklub
Onsdag d. 27. maj  Roklubben SAS
Torsdag d. 11. juni Hellerup Dame Roklub
Mandag  d. 22. juni Roklubben SAS
Torsdag d. 6. august Hellerup Dame Roklub (nu

med „Kaniner“)
Mandag d. 17. august Roklubben SAS
Torsdag d. 27. august Hellerup Dame Roklub
Fredag d. 11. septembe  Roklubben SAS

Den afsluttende fest afholdes i Københavns Roklub.

NYT fra Københavnskredsen
Ved Kredsgeneralforsamlingen d. 27. februar 2009 skete
der store udskiftninger i bestyrelsen.

Det var ventet, da kun to bestyrelsesmedlemmer
ønskede at fortsætte.

De, der blev valgt er følgende:
Formand: Poul Danstrup Andersen, DSR
Kasserer: Marianne Henney, Furesø



Næstformand: Mette Bacher, DSR
Bestyrelsesmedlem: Annette Olsen, HDR
Bestyrelsesmedlem: Lene Svanebjerg, Skovshoved
Bestyrelsesmedlem: Jesper Krog, DSR
Bestyrelsesmedlem: Henrik Erichsen, Bagsværd
Bestyrelsesmedlem: Bjørn Hasløv, KVIK

For yderlig oplysninger se www.roningkbh.dk.

Københavnskredsen

Klaubautermandsfest
Lørdag d. 21/2 var der den traditionelle
klaubatermandsfest.

De ivrige forventningsfulde festdeltagere fra Øresund og
Dragør blev mødt med en fastelavnstønde hængende i
gården.

Da det var Fastelavnslørdag, hvad ville så være mere
oplagt end at slå katten af tønden. Med stor iver blev der
gået til den. Vi fik udnævnt en bund Konge Martin fra
Dragør og en top Konge Kurt. De blev begge udstyret
med en krone, som det sig hører. Kronen blev båret med
stolthed og den kom ikke af hele aftenen.

I tønden var der klementiner, hvorpå der var skrevet
nogle tal. Det viste sig at være vores bordkort. Efter de
store anstrengelser, var det så tid til at indtage de

forskellige retter, som alle var ankommet med og
selvfølgelig ikke mindst at få smagt nogle af alle de
forskellige øl, der var lignet op og kun ventede på at
blive drukket. Nogle var rigtig rigtig gode og andre
skulle slet ikke have været åbnet.

Allan udråbte Dragør som vinderen af årets match. Men
frygt ikke vi vender stærkt tilbage i år.

Det var en rigtig god fest, god stemning, glade roere og
godt øl. Hvad mere kan man forlange.

Tak til festudvalget, der endnu engang havde fået
klubben til at se festlig ud.

Lene

Nyt fra ældreroerne
Så er vi kommet ind i marts måned, og det varer ikke
længe, inden standeren går til tops, og vi glæder os til at
komme ud i det fri.

Arbejdsprogrammet er udført, især har Johnny været
flittig med malingen, så klubbens pengekasse var ved at
blive tom, sådan at vi, der ikke havde gjort nogen nytte,
måtte erlægge et beløb som tilskud.

Vi er jo efterhånden blevet mange, så der er tit
fødselsdag, så for ikke at blive kvalt i kage, er der ofte
en tre-fire stykker, der slår sig sammen og laver varm
mad, så vi lider ingen nød.

Kilometerjægerfesten er for længst overstået, men der
var det kedelige, at der var mange, der ikke havde meldt
afbud.

Kurt stod for det kulinariske, og vi startede med en
sildemad, som vi fik lov til at spise, inden vi have betalt.
Indkrævningen stod Hanne og Birgit for. Udover
sildemaden fik vi grillstegt oksekød og til dessert, havde
ældreroernes festudvalg sørget for fløderand med
frugter.

Tiden går jo hurtigt i godt selskab, og inden vi så os om,
var det tid til at finde en bus for at komme hjem og finde
sin seng.

Atter en af de rigtige Øresundsaftener.

I morgen (11.marts)

Som skrevet ovenfor glæder vi
os til den forestående sæson.

Holger

Deadline for indlæg til næste Stroke er den 5. maj 2009


