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Formandens spalte
Ski sæsonen går på hæld og foråret er kommet, vi mangler den
obligatoriske tur til Hemsedal i uge 16.
I år har budt på et par ture mere en de forrige år, og det har vist sig at
turene har været booket godt op, vi fortsætter ad dette spor, og ser om
vi kan variere ski turene i 2013. Der har været rigtig mange positive
tilbagemeldinger fra årets skiture. En stor tak til tur arrangørerne for den
store indsat de har gjort, med at sende mere en 450 medlemmer på ski i
denne sæson.
Generalforsamlingen er lige blevet afholdt, den 27 marts i roklubbens
lokaler på havne. Ca. 90 medlemmer var mødt op. Bestyrelsen havde
fremsat forslag om vedtægtsændring, tidsrum for ordinær
generalforsamling, da alle ture ligger i ugerne op til generalforsamlingen,
går forslaget på at vi kan rykke general forsamlingen til april – maj
måned, og indkomne forslag fra januar til marts måned.
Da vedtægtsændringer ikke kan godkendes på en ordinær
generalforsamling uden 50 % af klubbens medlemmer stemmer for, skal
forslaget op på en ekstraordinær generalforsamling, som bliver afholdt
onsdag den 25. april, sammen dag som fest og arrangement udvalget
afholder billede aften i roklubben.
Vi arbejdere videre på hal byggeri, og en lift til Hedeland og et tilbud på
en pistemaskine, som ligger inden for den godkendte ramme, vedr. lift
projektet søger vi fortsat midler til etableringen, men med godkendelse
til at bruge et højere rådighedsbeløb, er vi meget tættere på målet om en
ny brugt lift på center Hedeland. Opgaver som vi arbejder videre med

igennem i 2012/13. Bestyrelsen vil gene sige tak for den store opbakning
og tillid på generalforsamlingen, det vil vi gøre alt for at honorerer og
arbejde målrette for at opfylde.
At skisæsonen går på hæld, er tegn på at rullefolket tager over, både
rulleski og rulleskøjte sæsonen udendørs er allerede i gang. I
rulleskøjteafdelingen efterlyser Kurt de gamle rullere, så måske det er tid
til igen at finde skøjterne frem og gendanne det gamle kaffe og kage hold,
det var dem der løb under 30 km pr. tur., og i et andet tempo.
Er man interesseret i rulleski, er det en god ide at kontakte Bent Michael
for nærmere aftale.
Udvalget og folkene bag Skiburgeren på Roskilde festivalen 2012, har
været i gang længe, først med evaluering af sidste års festival og
opfølgning og planlægning af dette års skiburgerbod. Der arbejdes hele
tiden på at gøre boden bedre, bedre personale pleje, logistikken mv. Der
arbejdes i madgruppen med en super burger, det bliver spændende at se
om den kommer på menuen til årets festival. Når dette nr. af
nyhedsbrevet er ude, er det op over at vagterne til dette års festival
udbydes på hjemmesiden.
Husk billedaften den 25. april, hvor vi forinden afholder ekstra ordinær
generalforsamling.

Rigtig godt forår

Kim
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Klubaften med spisning og
billeder fra årets skiture den
25. april

Sommerklargøring af
Hedeland den 16. april

Onsdag den 25. april kl. 18.30 i Roklubbens lokaler (i forlængelse af den
ekstra ordinære generalforsamling).

mandag den 16. april 2012 fra kl. 16.00

Program:

Spørgsmål kan rettes til Vagn på telefon 46 78 76 68.




Vi byder på varmrøget laks, salat og brød - drikkevarer kan købes
i Tutten.
Billeder og film fra årets skiture.

Vi vil meget gerne vide hvor mange vi skal lave mad til, så sende en mail
til eju@aon.dk senest den 17. april 2012, med navn og antal deltagere.
PS – hvis du har billeder fra én af turene, hører vi meget gerne fra dig på
samme mailadresse.
Mange hilsner

Festudvalget

Tag arbejdstøjet på og mød op på skibakken i Hedeland

til sommerklargøring/nedrigning af Hedeland.

Vel mødt

Hedelandsudvalget

Skigymnastikken slutter den
11. april
Sidste træning i denne
sæson er onsdag den 11.
april.
Vi glæder os til at se jer.

Thomas og Anne
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Roskilde Festival 2012

Jeg regner med at det erfarne hold stiller op som de plejer, men vi skal
bruge flere handymænd og håndværkere der ved, hvordan en skrue
skrues i, så den kan skrues ud igen.

Mandskab til opstilling og nedtagning af
Skiburgeren på festivalen

Torsdag 28/6 kl. 8.00 til 18-20.
Fuld forplejning hele dagen, og masser af lumre vittigheder.

Opstilling og indretning af
bod starter torsdag den 28.
klokken 8 og fortsætter den
29., hvor vi bliver så færdige,
at boden kan åbne lørdag
den 30. Søndag den 1. juli
lægger vi sidste hånd på
værket, og er klar til en
forrygende festival med en
velfungerende bod.

Fredag 29/6 kl. 8.00 til 18-20.
Fuld forplejning hele dagen (og masser af ...)
Lørdag 30/6 Boden skal åbne kl. 13.
Kun en enkelt person til sikring af el, vand mv.
Søndag 1/7 kl. 8.00 til 18-20.
Fuld forplejning hele dagen (og masser af ….)
Mandag 9/7kl. 8.00 til 18-20.
Fuld forplejning hele dagen (og masser af ….)

Mandag den 9. juli skruer vi det hele fra hinanden, og er færdige sidst på
eftermiddagen / først på aftenen. Så spiser vi noget mad sammen.

Kan du alle dage, er det herligt.
Kan du nogle timer nogle af dagene, så er det også fint.

Da vi har fået 'ny' container, skal der sættes
vaskebord op, og laves VVS-arbejde i containeren. I boden bliver der ændret en hel del på
indretningen og dermed også logistikken, når
der er fuld fart på produktionen. Udsmykning
af facade skal også forbedres, gode kreative
forslag er meget velkomne. Så lidt mere
arbejdskraft end vi plejer at have vil være godt.

Send en mail (også dem som jeg ved kommer): ole@strandengen.dk

Tilmelding til Skiburgeren 2012
I Skiburgeren skal du arbejde 24 timer (hvor boder ude på
campingområderne har 32-timerskrav).. De 24 timer skyldes, at vi ligger
på indre plads og vores primære tjans er, som alle andre boder her, at
servicere publikum fra torsdag kl. 17 til søndag aften. Som tillæg har vi så
sagt ja til at yde en ekstra service med at sælge mad til de, der arbejder
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på pladsen før festivalen, men det er ganske få medarbejdere, det
kræver. Og der er også kun en beskeden omsætning før festivalen.
Der åbnes for tilmelding for klubbens medlemmer onsdag den 25/4 kl.
23.00. Der bliver run på for at få valgt sit ønske-vagthold for det er jo en
god mulighed for at være sammen med de andre i klubben, få hørt noget
musik og få en oplevelse, som kun tilbydes én gang om året. I år vil vi
også sørge for at have booket pladser til medarbejdercamping.
Så får klubmedlemmerne fire dages forspring, for søndag den 29/4 kl.
21.00 åbnes for tilmelding for alle.
Følg med på skiklubbens hjemmeside og på facebook ”Skiburger 2012”,
hvis der skulle ske ændring i åbningen for tilmeldingerne.

Stormøde om Skiburgeren
Vi vil også holde et stormøde
forud for festivalen, ligesom
sidste år. Vi planlægger med,
at det bliver tirsdag den 26/6
kl. 19, men det kan afhænge
af, hvor vi kan få så stort
lokale til mødet. På stormødet
gives generel orientering om
Skiburgeren og der udleveres
armbånd, T-shirts, medarbejder-håndbog og man får en snak med
holdlederen og de andre på holdet.
Vi har ikke mødestedet endnu, men det skal vi nok informere om.

Har du lyst til at være holdleder?
Vi introducerede sidste år holdleder-funktionen, hvor der til hvert
vagthold er knyttet en holdleder. Det blev rigtig godt modtaget, og det
fortsætter vi med i år. Vi gør også mere ud at introducere til holdlederfunktionen på et særskilt møde for holdlederne den 18. juni.
Holdlederne skal især introducere holdets medarbejdere til arbejdet ude i
Skiburger-boden og være kontaktperson, når nogen har aftalt at bytte en
vagt med en anden medarbejder.
Send en mail til Susanne på susannenorup@hotmail.com, hvis du har lyst
til at hjælpe som holdleder.

Vi er i fuld gang med planlægningen …..
og der står flere nye ting på arbejdsplanen i år. Evalueringerne af fra
sidste år pegede på 68 forslag, som vi har behandlet alle sammen. Det er
ikke alle, der gennemføres, men vi skal have noget nyt hvert år, og i år
arbejder vi med: Ny indretning af produktionen i selve boden, ny og mere
spændende facade mod publikum, en ny ”360”-burger (three-sixty =
”hele vejen rundt” på snowboarder-sprog) med både rustik bolle, rösti og
bøf og diverse tilbehør (men festivalen skal lige godkende den først).
Har du spørgsmål om Skiburgeren eller lyst til at være med i
planlægningen (eller noget andet), så kontakt Kurt Hjortsø,
tlf. 61 36 38 52 eller mail: khk@kl.dk
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Rulleskøjterne tager fat på
en ny udendørs-sæson 2012
Nogen er startet udendørs – og der er heller ingen grund til at lade være,
når vejene er tørre. Lidt vindtæt påklædning, ”så kør’ det”.
Men de fleste har ventet på, at temperaturen bliver lidt højere. Det
havde vi håbet ville ske i påsken, så vi kunne starte fællestræningen. Men
nej.
Vi arrangerer noget fællestræning mandage aftener på festival-pladsen
som optakt til udendørssæsonen. Lige så snart vejret ser ud til at arte sig.
Der bliver i hvert fald træning mandag den 30/4 kl. 18.30 på
festivalpladsen og så hver mandag derefter. Til begyndere vil der være
grundlæggende tekniktræning i at bremse m.v. De øvede vil få interval-,
teknik- og hurtighedstræning.
Derudover vil vi rulle hver onsdag kl. 18.30 på landevejen. Det bliver
med startsted ved festivalpladsens hovedindgang.
Men hold øje med hjemmesiden for aktuel trænings-information! Der
kommer også en del løb, bl.a. halv- og helmarathon i København den 3.
juni.
Kontakt også gerne mig, hvis du vil høre mere.
Mange hilsner

Kurt tlf. 61 36 38 52, mail: khk@kl.dk

Se mere info og flere billeder på www.roskildeskiklub.dk
Derudover er invitation til:

Gratis rulleskøjteinstruktion v/ Cathrine
Grage (tidligere OL
skøjteløber)
Den 13. - 20. - 27. april +11. maj 2012 Kl. 16.30 – 18.00
Tag’ familien med til sjove og lærerige dage for øvede og nye løbere, med
fokus på bedre løbeteknik og nye tricks, på ny og lækker asfalt.

Side 6 af 8

Sted: P-pladsen ved Mågeparken/Vestvolden.
Der vil være gratis udlån af rulleskøjter. Husk at angive din skostørrelse
ved tilmelding.
Hvis du har sikkerhedsudstyr, så tag det med.
Tag familien med til sjove og lærerige dage for øvede og nye løbere, med
fokus på bedre løbeteknik og nye tricks, på ny og lækker asfalt.”
Tilmelding senest en uge før til Lene Christensen fra Kulturhuset

BuQetten på lct@hvidovre.dk eller mobil 5084 3953.

Turledelse uddelegeres
fortsat til medlemmerne
2012-sæsonen blev året hvor turledelse af årets skiture for første gang
hovedsagelig bliver varetaget af medlemmer UDENFOR bestyrelsen.
De ”nye” turledere klarer opgaven strålende!

Nu skal vi have flere initiativrige turledere på banen til den
kommende sæson!
I strategiplanen der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2011 er det
intentionen at der skal være mindst 7 ture af over én dags varighed i
2014.

Eksempelvis kan nævnes: Ungdomsture, træningsture, mesterskabsture,
familieture, langrendsture, økonomiture, luksusture, off-piste ture,
snowboardture, tema-ture og kør-selv-ture.
Bestyrelsen har udpeget et lille turudvalg hvis opgaver består i at:








Koordinere turprogram i henhold til strategiplanen
Orientere løbende om turprogram
Foreligge oplæg til turprogram 1. Maj
Foreligge foreløbigt turprogram 1. august
Foreligge endeligt turprogram 1. oktober
Være støttefunktion for potentielle turledere
Sørge for at eventuelle ”huller” i turprogrammet udfyldes mht.
turkoncept og/eller turledelse

Hvordan stilles turforslag og hvordan bliver man turleder?
Forslag til skiture meddeles turudvalget, som består af Nis Nørgaard,
Jeppe Jensen og Jimmy Andersen, som forhåndsgodkender
skitur/destination og turledelse.
Senere skal turbudget godkendes af turudvalget før turledelsen kan indgå
forpligtende aftaler med leverandører.
Retningslinjer for turledelse kan rekvireres hos turudvalget eller findes på
vores hjemmeside efter login under ’Turudvalg’ i menupunktet
’Bestyrelse, udvalg, referater og kalender’.
Henvend jer til Jimmy Andersen på jimmy.andersen@spx.com eller tlf. 44
66 88 78.

Jimmy
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Aktiviteter, datoer og
deadlines

Du er altid meget velkommen til at sende forslag til indhold i
nyhedsbrevet, billeder eller indlæg.
Skriv til soren.handler@roskildeskiklub.dk.

Redaktøren
Dato
11. april

26. juni

Aktivitet
Skigymnastikken slutter for
denne sæson
Sommerklargøring af
Hedeland
Udlejning af ski til Hemsedal
Hemsedal
Sæsonafslutning med
billeder fra sæsonen og
ekstraordinær
generalforsamling
Åbning for tilmelding til
Festivalen
Åbning for tilmelding til
Festivalen
Indlæg til nyhedsbrev, som
udkommer i uge 19
Stormøde om Skiburgeren

4. oktober

Klubaften

16. april
16. april
19-23. april
25. april

25. april
29. april
5. maj

Tidsfrist/kommentar
Med efterfølgende
traktement
Fra kl. 16.00
Fra kl. 17.00
I Roklubbens lokaler kl.
18.30

For klubbens
medlemmer
For ikke medlemmer
Deadline
NB! Ikke en endelig
dato
I Roklubbens lokaler

Se også bestyrelsens aktivitetskalender på vores medlemssider under
’Bestyrelse, udvalg, referater og kalender’ efter login (øverste højre
hjørne).
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