Kære medlemmer i Saxkjøbing Roklub
Vi savner meget at kunne benytte klubhus og materiel i samme omfang, som vi plejer, men nu er
der lidt mere godt nyt for os, der gerne vil ud og nyde Sakskøbing Fjord eller vil bruge roergometer
m.v. i det fri.
De nyeste udmeldinger fra sundhedsmyndighederne, Dansk Forening for Rosport og Dans Kano og
Kajak Forbund giver mulighed for, at vi nu kan bruge alle klubbens bådtyper, altså også 4-åres
inrigger til en frisk tur på vandet. Vi skal fortsat tage hensyn til afstand og hygiejne. Der må ikke
være for mange i bådhallen eller på broen (her er grænsen stadig 10 ad gangen). Det samme gælder,
hvis vi flytter maskinerne fra motionsrummet ud. Her er grænsen også 10. Men det skulle vi jo nok
kunne overholde� Der stille flere romaskiner frem, som kan benyttes udendørs.
Hvordan kommer vi i gang?
Bestyrelsen anbefaler, at hvis du gerne vil med på vandet bedes man møde omklædt tirsdage
og/eller torsdage kl. 17:30. Så aftaler de fremmødte hvilke hold, der kan ro sammen. Det er stadig
anbefalingen, at faste rohold tilstræbes. Det er naturligvis stadig en mulighed at lave aftaler om
morgenroning eller andet. Bente Rykær har genstartet sit mandags rospinningshold. Dette til
inspiration for andre hold. Alle aktiviteter er meget velkomne.
Kompensation for Corona-pausen
Vi ved godt, at mange har været og vel fortsat er frustrerede over, at alt ikke er som det plejer, og at
vi stadig ikke må benytte omklædningsrum, motionsrum eller tage en kop hyggekaffe i klublokalet,
men vi har stadig ”besøg” af en ubuden gæst.
Bestyrelsen har aftalt følgende:
Kontingentstigningen, som blev vedtaget på generalforsamlingen udskydes et år – dvs. at den
træder i kraft pr. 1. januar 2022.
Du kan invitere en søn, datter eller bekendt med til at prøve roningens glæder gratis i 3 måneder.
Der skal udfyldes en ”midlertidig” indmeldelsesblanket, så ”den nye” skriver under på
svømmefærdighed.
Når vi er ”ude på den anden side af Corona”, vil vi gerne indbyde til ”Corona-fri”
flæskestegssandwich fra grill. Vi har tidligere afprøvet konceptet, og det var RIGTIG GODT! Så
det glæder vi os til�
Mange hilsner og tak for jeres tålmodighed – HÅBER VI SES!
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