Thorsminde Coastal Roklub
Nyhedsbrev TCR 23.4.2020
Kære medlemmer af Thorsminde Coastal Roklub (TCR)
Sæsonstart i TCR:
Trods corona krisen og de deraf følgende begrænsninger og restriktioner, har bestyrelsen i TCR ved
Skype-møde den 23.4.2020 besluttet at starte rosæonen 2020.
På baggrund af udmeldinger og anbefalinger fra DIF og DFfR, samt melding fra Holstebro Kommune
om åbning af og adgang til bådhallen ved Havet og Fjordens Hus tirsdag den 23.4.20, finder
bestyrelsen, at det er forsvarligt at åbne for roklubbens aktiviteter.
Åbningen og start på sæsonen sker dog med en del begrænsninger, ligesom klubben aktuelt, og
foreløbig indtil den 10.5.2020 desværre må undlade at tage imod nye medlemmer, der ønsker
instruktion.
Se mere om TCR sæsonstart og de gældende coronarelaterede retningslinjer for roning i TCR ;
www.thorsminderoning.dk
Hold dig orienteret om coronasituationen og rosport på www.roning.dk
Spørgeskema undersøgelse blandt TCR medlemmer:
Bestyrelsen udsendte for nogen tid siden en mail til alle medlemmer, med opfordring til at svare på
vores spørgsmål.
En god del af roklubbens medlemmer har reageret på dette spørgeskema - STOR TAK for det!
De foreliggende svar giver nogle signaler på, hvad vi som bestyrelse skal forsøge at arbejde og
udvikle på, men for at få et lidt bredere grundlag for dette, vil vi hermed opfordre medlemmer, der
ikke fik svaret på spørgsmålene i første omgang, til at besvare og afsende svar.
Find spørgeskemaet her:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLwnnO8B2C1Zv0ZqatrUA7rFbTn7yDx8C_29mbO52IH8Brg/viewform?vc=0&c=0&w=1
Sommerhøjskole med fokus på coastalroning i TCR, 4.-10.7.2020
Bestyrelsen i TCR fastholder, foreløbig indtil den 10.5.2020, at vi gennemfører den planlagte
Sommerhøjskole 2020.
Vi vil afvente myndighedernes/DIF og DFfRs udmelding og retningslinjer ifm. coronasituationen efter
den 10.5.2020, inden vi tager evt. beslutning om at lukke ned, hvis restriktionerne bliver for
snævre, ift. det planlagte program for arrangementet.
- Så indtil 10.5.2020 - TCR fastholder planen om at gennemføre Sommerhøjskole med fokus på
coastalroning 2020!
Se mere om Sommerhøjskolen 2020
http://thorsminderoning.dk/index.php/sommerhojskole-fokus-pa-coastalroning-uge-28-2020

Trods den nuværende situation med en del begrænsninger m.m. ønsker bestyrelsen alle medlemmer
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af TCR en rigtig god og sikker rosæson 2020!
- Vi ses i Thorsminde, indtil videre max. 10 personer samlet og med afstand!
På vegne af bestyrelsen i TCR
Med venlig hilsen
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