Til Fredensborg Roklubs medlemmer
Fredensborg den 25 feb. 2021
Fredensborg Roklubs bestyrelse har beslutte at udskyde generalforsamlingen til tirsdag den 1. juni kl. 19.00
pga. Covi 19. Vi håber at generalforsamlingen kan afholdes under normale forhold.
Årsberetningen for året 2020 er færdig, men revisor er endnu ikke (grundet sygdom) færdig med at
udarbejde årsregnskabet. Når det er klar fra revisor skal vores interne revisorer gå regnskabet igennem.
Efterfølgende sendes det til medlemmerne.
Bestyrelsen har beslutte at der afholdes standerhejsning lørdag den 27 marts kl. 14.00 den weekend hvor
sommertiden starter som sædvanlig. Det vil ikke være muligt at afholde forårsoprydning som vi plejer, men
måske i mindre grupper. Dette kommer der mere information om.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Retningslinjer og anbefalinger for ALLE landets roklubber:
Fra den 1. marts gælder følgende for foreningsidrætten:
• Der kan til udendørstræning – gælder aktiviteter på land og på vand – mødes i
grupper på op til 25 personer. Det gælder både for voksne og børn.
• Er man flere end 25 kan man dele sig i flere grupper med minimum 2 m mellem
hver gruppe. Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er
tale om aktiviteter for børn og unge.
• Det er fortsat ikke muligt at træne indendørs (romaskiner må gerne hentes i
træningslokalet og sættes udenfor, så der kan trænes dér).
• Der gælder et forsamlingsforbud på max 25 for udendørs idræt.
• Der gælder fortsat et for forsamlingsforbuddet på 5 ved fx generalforsamlinger
(formentlig frem til 5. april).
• Professionel idræt er fortsat undtaget fra de særlige restriktioner
• Frem til 5. april bør alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter
aflyses. Dette gælder fx fester, fællesspisning, klubaftener mv., og anbefalingen
omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteten, ligesom det
gælder for selvstændige arrangementer.
• Toiletter kan benyttes og omklædning i mindre omfang, men ikke
badefaciliteter. Vi anbefaler dog, at man møder omklædt og tager hjem efter
træning.
• Hyppige og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske
én gang dagligt og oftere ved mange berøringer
• Bestyrelsesmøder opfordrer vi til, at I afholder online.

