Verksamhetsberättelse 2019

Antalet betalande medlemmar för 2019 var 156. Under året har 29 roddtillfällen ägt rum, 10 färre än
föregående år. I statistiken räknas en uppdragsrodd med två båtar som två roddtillfällen, långrodden
som ett tillfälle liksom Rångsjörodden.
Under året nyttjades kyrkbåtarna till 10 företags/skolroddar plus stämmorodd, Rångsjörodd, långrodd,
familjerodd och privat från början av juni ända fram till augusti månad ut. Därefter drogs båtarna in i
båthuset och rengjordes.
Styrelsen har haft tre möten under verksamhetsåret.
28 medlemmar deltog i årsmötet där det bjöds på smörgåstårta.
På nationaldagen den 6 juni samlades ett antal medlemmar vid vårt klubbhus till rodd och fest med
grillning i trevligt umgänge.
Nytt för året var en familjerodd den 30 juni. Föreningens avsikt med denna var att samla flera
generationer, gärna äldre roddare och deras barn och barnbarn med målsättningen att åter knyta de
yngre till vår verksamhet.
Den 7 juli var det dags för stämmorodd till Delsbostämman med både Hoppet och Tron fullsatta.
Hoppet gick även ut två veckor senare vid Bjuråkersstämman. Av någon anledning används Hoppet
oftare än Tron.
Årets långrodd genomfördes på Bergslagskanalen 24 – 27 juli, mellan Filipstad och Karlskoga. 35
deltagare rodde och både Tron och Hoppet var med. Logi hade vi i Badsta, en liten enkel camping där
vi fick husera nästan ensamma. Vi hade strålande sol hela veckan, nästan den enda på hela sommaren.
Det arrangerades kolbulle – och grillkväll som vanligt. Till fredagskvällen beställdes det mat från ett
cateringföretag för en avslutningsfest. Sista roddardagen hade vi gäster i båtarna, några ynglingar från
bygden hängde på och de fick till och med prova styrårorna. I vårt roddargäng fanns musiker som
förgyllde vår rodd med sin musik. Gustav och Pär drog våra båtar. Arrangörsgruppen bestod i år av
bara kvinnor: Eva Eriksson, Ann Björkgren, Eva Rudolphi och Britt Engholm.
Båtar och styrmän lånades ut till Rångsjörodden den 3 augusti som arrangerades av Sjulsbergs
skolhusförening och bybor från Johannesberg.
Den 16 november arrangerades ett 25-årsjubiléum på Delsbo Tingshus med fest för 57 deltagare. Vi
uppvaktades av Arbrå Kyrkbåtsroddare med en stor tavla i plåt föreställande en av våra båtar. Den
kommer att sättas upp på den röda byggnaden vid vårt klubbhus.
Förutom engagemang i ovanstående evenemang vill vi här tacka för alla arbetsinsatser som många
av föreningens medlemmar har utfört i och i anslutning till vårt klubbhus och med våra vackra båtar.
Det har städats i huset, gräsmattan har klippts, träd har fällts, sly har röjts undan, ved har kapats och
kluvits, en badbrygga har byggts, det har snickrats i huset, snö har skottats, båtarna har dammsugits,
tvättats och inoljats och de har tagits upp och sjösatts. Många värdefulla arbetstimmar har gjorts ideellt
av engagerade medlemmar; ingen nämnd ingen glömd.
En ny hemsida, www.dellarnaskyrkbatsroddare.se , har konstruerats och likaså en ny öppen
facebooksida.
Bastun används flitigt av några medlemmar, speciellt fredagskvällar och under alla årstider.

Slutord
Styrelsen tackar för det gångna året och hoppas att det kommande blir lika trevligt och innehållsrikt
som det i fjol. Men när detta skrivs grasserar en influensaepidemi i världen och årets verksamhet är
hotad. Det är just nu oklart om regler som gäller social distansering kommer att hindra oss. 2020 års
långrodd är dock planerad att förläggas till Revsundssjön i Jämtland.
Föreningens olika aktiviteter möjliggörs genom dess medlemmar, oavsett om man är aktiv eller endast
stödjande medlem – för det tackar vi er.
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