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Lidingö Roddklubb
Verksamhetsplan för år 2018.
Klubbutveckling
De senare åren har stor kraft ägnats åt klubbens administration, som nu till största
delen är granskad och en solid grund att stå på inför framtiden har skapats.
• Klubbens hus kräver allt mer underhåll och vi kan se att huset närmar sig end of
life se vidare klubbhus nedan.
• Vi ska börja studera hur vi på sikt kan ersätta klubbhuset.
• LRK bör skapa en grupp för att studera hur vår fastighet kan bli en del av
restaureringen av inre Kyrkviken. Någon form av kommunalt - civilt samarbete
borde kunna etableras. LRK tomtarrende torde vara intressant att utnyttja.
• Vi bör studera möjligheterna till samarbete med kommunen, som ju ska
restaurera den inre delen av Kyrkviken
• Delta i naturanätverket på Lidingö (ideella föreningar på Lidingö deltar
tillsammans med kommunens ekolog och naturvårdare om utvecklingen av
naturområden). Vara med och påverka bl. a utvecklingen i Kyrkviken via Blå
planen
• Gemensamma träningskvällar kanotister och roddare med tillfälle att byta rodd
mot kajak och omvänt ska genomföras. Huvudsyfte att lära känna varandra.
• Gemensamma träffar vintertid där bl. a hjärt- och lungräddnings övningar kan
vara ett intressant tema men här finns plats för flera initiativ från någon av oss
medlemmar i klubben
Administration
• LRK klubbadministration – Undersöka hur vi kan använda Idrott on line och
deras tjänster och med start för medlemsregistret och ev. ekonomisk
redovisning.
Idrottsligt
• Öka antalet motionsroddare - detta ska ske genom att vi ska ro mer och att
arbetet med rekrytering av nya roddare
• Genomföra ett möte i naturnätverket i våra lokaler kombinerat med rodd för de
som vill (ett medlemsvärvnings event)
• Bjuda in föreningar ut naturnätverket och andra föreningar på ön till prova på
rodd
• Utbilda flera roddinstruktörer
• Inköp av en singel
• Målning av Ankan (singel roddbåt)
• Organisera rodd genom att lägga upp tidsschema på vår hemsida mm
• Prova på rodd
• Undersöka vad vi behöver för båtar under kommande år och göra en plan för det

Roddtävlingar
• Skolrodden med Hersbys elever ska fortsätta med träning under april och maj
och tävlingen den 30 maj
• Lidingö sprinten bör genomföras om vi kan tilldelas ett bra datum för denna icke
sanktionerade tävling.
• LRK arrangerar roddtävling hösten 2018 i vilken Stockholm och Uppsala deltar
typ den vi deltog i hösten 2017 på Fyrisån och i Brunsviken
• Enskilda gymnasiet – träning av ett lag för utriggad 4 under april inför tävling
mot Lundsbergs roddare
Klubbhuset
•
•

•
•
•

Göra en underhållsplan för klubbhus och övriga hus. Akut under våren 2018 är
omläggning av taket samt målning av alla hus
Göra en planering av arbetsdagar och alternativa former för arbetsdagar bör
införas som komplement så att man kan genomföra sitt beting när det passar en
själv, inte bara under de särskilda dagarna. Vi bör kunna få mer arbete gjort på
detta sätt. Använda vår hemsida för att annonsera dessa dagar
Styrelsen ska kunna söka medlemmar med specialkompetens att göra sitt beting
inom detta område. Arbetsuppgifter bör publiceras på hemsidan.
Kanoter som ingen “känns vid” trots påstötningar ska flyttas så att aktiva
kanotister kan utnyttja dessa platser
Planera gräsklippningen under sommaren och ev. få i gång en trädgårdsgrupp

Ovan beskrivna skall ske inom den rådande budgeten.

