Roklubben Stevns
Roklubben Stevns blev stiftet den 12. maj, 1949.

LEVEREGLER i Roklubben Stevns lokaler
- Indgangsdøren skal altid være låst (håndtag løftes op). Kun medlemmer har adgang.
- Mange arbejder – store som små – bliver udført af medlemmerne, der yder deres
bidrag, hvor de har forudsætning for det, dette arbejde udføres vederlagsfrit og
begrænser dermed klubbens udgifter.
- Hvis du bliver bedt om at bidrage til fællesskabet med et stykke arbejde, er dette
omkostningsfrit for klubben, men hvis du føler, at arbejdet har en sådan karakter, at
det skal ligestilles med en arbejdsopgave, som du normalt bliver aflønnet for, er du
moralsk forpligtet til at gøre opmærksom på dette, inden du accepterer opgaven. I
sådanne tilfælde har kun skriftlige aftaler gyldighed, så klubben kan undgå
ubehagelige økonomiske overraskelser.
- Postkassen inden for på venstre væg er til meddelelser/gode forslag til bestyrelsen og
aktivitetsudvalg.
- Anvend måtterne grundigt og skift til indendørs fodtøj, inden du går på første sal,
udendørs fodtøj er ikke tilladt i træningslokalerne. Brug evt. blå skoposer ved andre
ærinder, så vi undgår mudder på trappen (forefindes i spand ved foden af trappen).
- Efter anvendelse af træningsmaskiner skal disse altid aftørres grundigt ved hjælp af
serviet og rensevæske (forebyggelse af smittefare, dvs. særlig grundigt efter hænder og
på sæder).
- Når træningen afsluttes, skal du skrive i aktivitetsjournalen, som forefindes på det lille
repos mellem træningsrummene.
- Efter evt. brusebad skal fliser og gulv skrabes, sanitet aftørres, så det altid fremtræder
pænt og rent (hygiejne).
- NB. Såfremt der er ting, du synes trænger til en ekstra hånd, redskaber, gulve eller
andet, er du velkommen til at give en hånd med til at udbedre det – eller lægge en
seddel i postkassen
- Trænger gulvene til en støvsugning, står støvsugeren klar i depotrummet.
- Husk: i Roklubben Stevns udføres alt arbejde, rengøring og vedligeholdelse mv. af
frivillige og er ulønnet.
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