NYHEDSBREV NR. 41 – juli kvartal 2018

Sommerferie forhåbentligt med sol og vindstille vejr er over os, og der har allerede været rig
lejlighed til at tage roture i vores dejlige rofarvand. Andre har afprøvet mere eksotiske
himmelstrøg og roning fra Stubbekøbing og Nykøbing F roklub.

ROSPINNING OG RONING 2018

Vi har afsluttet en fantastisk rospinningssæson med mange nye medlemmer og stor træningsiver. Der er internt på holdene aftalt, at nogen også mødes her i sommermånederne.
Rigtig godt initiativ – DER ER RIG MULIGHED FOR AT FÅ SVED PÅ PANDEN.
Kapronings- og ungdomstræning i robåde står Morten Borg Jensen for. David Wandrup har
trænet hård og har stillet op både i ergometer og på vand i single og dobbeltsculler sammen
med en Odense-roer. Dejligt at Saxkjøbing Roklub er tilbage på banen og held og lykke.
Ungdomstræning i kajak står Claus Lohse for.
Vi udbyder SOMMER-ROSKOLER 5. + 6. samt 8. + 9. juli. Tilmelding sker på Guldborgsund
Kommunens hjemmeside om AKTIV SOMMER: https://www.aktivsommer.dk. Egne ungdomsroere fra 3. – 8. klasse er meget velkomne.
Vi har i øjeblikket afstemning om klubbens åbningstider for fællesroning tirsdag og torsdag
aften – deltag gerne, og følg med i jeres mailboks, på opslagstavlen og på klubbens hjemmeside.

KLUBAFTENER

Klubaften tirsdag den 10. juli 2018 kl. 19.30 – er grillen klar – du tager det kød med, som du
gerne vil grill. Herudover medbringes tilbehøret og drikkevare (du kan evt. støtte klubben
ved at købe rester fra vores Sankt Hans arrangement). Vi spiser sammen og laver en kande
kaffe. Det plejer at være super hyggeligt. Giv gerne tilmelding på opslagstavlen. For at nå en
rotur inden maden – skal du møde senest kl. 17:30.
Klubaften tirsdag den 14. august kl. 19.30 – er grillen klar – du tager det kød med, som du
gerne vil grill. Herudover medbringes tilbehøret og drikkevare (du kan evt. støtte klubben
ved at købe rester fra vores Sankt Hans arrangement). Vi spiser sammen og laver en kande
kaffe. Det plejer at være super hyggeligt. Giv gerne tilmelding på opslagstavlen. For at nå en
rotur inden maden – skal du møde senest kl. 17:30.
Klubaften tirsdag den 11. september kl. 19.30 – er grillen igen klar for sidste gang i denne
sæson – du tager det kød med, som du gerne vil grill. Herudover medbringes tilbehøret og
drikkevare (du kan evt. støtte klubben ved at købe rester fra vores Sankt Hans arrangement). Vi spiser sammen og laver en kande kaffe. Det plejer at være super hyggeligt. Giv
gerne tilmelding på opslagstavlen. For at nå en rotur inden maden – skal du møde senest kl.
17:30.
Det lyder lidt ensformigt, men vi skal nok vende tilbage med spændende tilbud på foredrag
mv. til klubaftenerne i vintersæsonen.

NY ARBEJDSDAG LØRDAG DEN 7. JULI KL. 10:00 OG EVT. SØNDAG

Vi efterlyser igen hjælpere til arbejdsdag, for de opgaver, der ikke blev færdige på den første. Vi har følgende opgaver: færdiggørelse af fundamenter til kajak-containere (senere skal
containerne indrettes med hylder), udlægning af plader ved porte og udlægning af græsarmeringsfliser (dette venter dog til efteråret). Den eneste lidt ”lettere” opgave er slibning og
lakering af ”Askø”. TAK til hjælperne, der bakkede op til de første dage.

HJERTESTARTER FLYTTES UD I SKAB OG ER DERMED TILGÆNGELIG 24/7

Med tilskud fra TrygFonden på 5.000 kr. har vi indkøbt et varmeskab, som opsættes på væg-

gen med fjernvarmecentralen. Dermed gøres den hjertestarter, som roklubben indkøbte for
nogle år siden, tilgængelig 24/7. Vi er glade for, at det endelig er lykkedes at gøre dette. I
efteråret vil der blive afholdt et genopfriskningskursus i førstehjælp med hjertestarter.

KOLD SANKT HANS AFTEN UNDEN BÅL – VI MANGLEDE OPBAKNING

Mange, mange tak for hjælpen før, under og efter årets Sankt Hans arrangement. Uden Jeres hjælp var det slet ikke gået, og uden indsamling af flotte gevinster til tombolaen og levering af kager til salg, havde vi braget ud med et stort underskud. Nu kan vi lægge ca.
3.000 rare danske kroner i ”kassen” og har herudover lidt is, øl og vand på lager, som vi håber, bliver solgt i løbet af sommeren.
Vi må sande, at der ligger mange timers arbejde inden dette resultat er hjemme, så vi skal
ikke regne timeprisen ud. Vi må erkende, at afbrændingsforbud, køligt ”sommervejr”, VMfodbold og gode programmer på TV i en lun stue, har været store konkurrenter.
Afdelingsformand Conny Krogh holdt en spændende ”midsommertale” om de seneste lokale
heksebrændinger, og vi foretog

Hekse-prøven – foto af Palle Tørnqvist

AKTIV-DAG MED KANINDÅB OG DEN STORE BAGEDYST SØNDAG DEN 19. AUGUST

I lighed med 2017 indbydes til kanindåb idet vi håber, at nogen af vores nye medlemmer har
lyst til at blive ”rigtige” roere. Og så skal Hanne Juhls mester-bager-titel testes. Så sæt endelig X i kalenderen og afvent nærmere om dagen. Håber, at du er med!

KONTINGENT – frist for juli kvartal er d. 31-07-18 – betal gerne for ½ år

- Medlemmer under 18 år.
165 kr./kv./330 kr./ ½ år
- Voksne:
330 kr./kv./660 kr./ ½ år
- Pensionister (over 65 år):
300 kr./kv./600 kr./ ½ år
- Par (gælder 2 voksne på samme adresse):
600 kr./kv./1200 kr./ ½ år
- Pensionistpar (2 pensionister (over 65 år) på samme adresse):
540 kr./kv./1080 kr./ ½ år
- Familie (gælder 2 voksne og børn u. 18 år på samme adresse):
675 kr./kv./1350 kr./ ½ år
- Passivt medlemskab:
125 kr./år (betales 1. maj)
- Husnøgle koster 200 kr. heraf får du 100 kr. retur, når du afleverer nøglen igen/stopper.
Kontingent betales kvartalsvis til Nordea – Reg.nr. 0712 Kontonummer 07 27 16 46 42.
Der udsendes IKKE indbetalingskort, men roklubbens kasserer Merethe A. Hansen svarer gerne på
spørgsmål vedrørende kontingentindbetaling.
OBS: er du fyldt 18 år, men studerende på SU eller lignende, har du mulighed for at sende en ansøgning til bestyrelsen om at få nedsat dit kontingent til satsen for juniorer (under 18 år).

OBS – OBS – MEDLEMSGODE – leje af klublokalet

Som aktivt seniormedlem kan du leje klublokalet for 500 kr. + depositum på 500 kr., som tilbagebetales, hvis alt er OK. Der fratrækkes evt. pris for ødelagte ting/manglende rengøring. Betingelse:
medlem af klubben min. 1 år eller have betalt 1 års medlemskab. Du kan kun leje lokalet, hvis det er
din egen fest/arrangement, og du skal selv være til stede. KONTAKT Kirsten Sandfeld – 22 92 92 93.

HUSK du har mulighed for at leje et smårumsskabe

Det koster 200 kr. heraf får du 100 kr. retur, når du afleverer nøglen igen ved udmeldelse/fraflytning
eller lignende. Søren Sandfeld (telefon 23 38 30 11) er ansvarlig for nøgler/udlejning.

HUSK vi har indkøbt nyt elektronisk rojournal – se sax.roseddel.dk

Du skal (meget gerne) bruge det nye system – Søren Sandfeld og Svend Rykær viser gerne tilrette.

HUSK vores hjemmeside: http://www.saxkjoebing-roklub.dk – Vores redaktør har opdateret

klubbens hjemmeside til nyt format. Tidligere artikler mv. kan findes i arkivet. Palle efterlyser indlæg,
billeder mv. Det er fint, at lægge billeder op på vores Facebook-gruppe, men husk også at sende til
Palle Tørnqvist. I kan også bruge siden til ros og ris samt gode ideer.
Har du en e-mail-adresse?  Svend: svend.ry14@gmail.com eller Ulla: ulla@bp-u.dk.

