NYHEDSBREV NR. 36 – april kvartal 2017

Velkommen til vores mange nye medlemmer og velkommen til en ny sæson på vandet. Sæsonen har jo indtil videre vist sig fra sin bedste side – så det er SUPER! Vi håber at rigtig
mange både ”gamle” og nye medlemmer vil med på vandet tirsdage og/eller torsdage kl.
18:30. 70 medlemmer har ”svedt” i motionsrummet i løbet af vinteren – NY REKORD!

ROSPINNINGSKAMPAGNEN BLEV EN SUCCES

Efter annonceringen af tilbuddet i Saxkjøbing Avis – ventede vi spændt på, om der var nogen interesserede. Heldigvis var interessen stor, og alle tre hold fik ”besøg” – 60+ - holdet
om torsdagen af så mange, at der blev lavet et ekstra hold. Nogle af vores af vores nye
medlemmer er også startet via de allerede eksisterende hold. Enkelte har haft de to prøvetimer, men er herefter holdt op. Det har indtil videre resulteret i ca. 25 nye medlemmer.
Holdene kører nu på 3. måned og er blevet bedt om at besvare et spørgeskema om deres
ønsker til fremtiden. Alt tyder på, at der fortsætter et antal hold indtil sommerferien og der
startes op igen til september, men det hører de enkelte mere om på ”deres respektive hold”.
TAK for jeres engagement – også en kæmpe tak til de involverede instruktører.

KLUBAFTENER

Klubaften den 11. april 2017 kl. 19.00 – er grillen klar. Du medbringer det kød, som du gerne vil spise samt tilbehør. Medbring også gerne drikkevarer. For at nå en frisk rotur inden
grillen er klar – er mødetid kl. 17:30. Kl. 20:00 laver Jan Herluf fra Læder & Sport en præsentation af træningstøj. Håber at det hele kan ”gå op”.
Klubaften den 9. maj kl. 19.30 – er grillen klar igen – og konceptet er, som ”vi plejer”. For at
nå en frisk rotur inden grillen er klar – er mødetid kl. 18:00. Vi arbejder på at få genopfrisket brug af hjertestarteren.
Tirsdag den 13. juni – er vi værter for aftenroning for de andre roklubber på Lolland, Falster
og Møn. Jeg håber at mange af vores egne medlemmer vil være behjælpelig både med roningen og det efterfølgende kaffe/kagebord. Meget mere senere, men sæt X i kalenderen!

HUSK SVØMNING – KUN 2 GANGE TILBAGE!

Vi har 2 fredage tilbage – SÅ HUSK AT MØDE OP, FOR AT AFLÆGGE SVØMMEPRØVE. Datoer:
fredag den 7. og fredag d. 21. april. Benyttelse af klubbens robåde kræver, at du kan svømme min. 300 meter, og min. 600 meter for kajakkerne.

BENTE’S LANGE TURE – FORÅR
Søndag den 9. april
Søndag den 30. april
Lørdag den 20. maj
Lørdag den 3. juni
Søndag den 18. juni

Las (den store sten ved Skovnakken – ca. 15 km)
Bandholm (ca. 25 km)
Askø (ca. 30 km)
Lindholm (ca. 32 km)
Blans (ca. 32 km)

HOLD ØJE MED OPSLAGSTAVLEN, HVOR DER VIL VÆRE MERE INFO!
MARATON I ERGOMETER

42,195 km i ergometer alene eller sammen med andre. Jette Lohse havde indbudt alle interesserede til at prøve kræfter med at ro l-a-n-g-t og grille lidt godt kød bagefter. 4 hold tog
udfordringen op og gennemførte: Claus og Jørgen blev først færdige, Svend Jørgensen nr. 2
– helt alene, Jette og Mai nr. 3 og de fire 60+’ere, måtte se sig henvist til 4. pladsen med få
sekunder, men rigtig godt ”gået” af alle. Der tales om at gentage maratonen til næste år.

STANDERHEJSNING

Vi hejste standeren for den nye rosæson søndag den 26. marts kl. 14:00 med dåb af de 3
nye Edon-både. Det blev en festlig eftermiddag med fint besøg og mange lagkager/kager til
det efterfølgende kage-/kaffebord. MANGE TAK for kagerne!
Kirsten Bonde-Hare fra Nordea i Maribo og repræsentant for Nordea-Fonden døbte den første båd: Kejlsø, som ligger i Guldborgsund.
Herefter døbte Bent Anton Hansen fra Folkeoplysningsudvalget i Guldborgsund Kommune og
roklubmedlem den næste båd: Dyrefod, som er en meget lille ubeboet ø i Storstrømmen.
Den 3. båd døbte Niels Bjerregaard fra Lollandsfonden: Hjelm Ø, som er en lille ubeboet ø i
den nordlige del af Guldborgsund. Niels citerede et lille digt med gode ønsker, som en festlig
afslutning:
”I alles navn, som skal ro i denne båd i fremtiden, påkalder vi nu de gamle guder for vind og hav, at de
må give os deres velsignelse i dag.”
Svend Rykær fortalte om de mange aktiviteter, der havde været i motionsrummet i vinter og
”overrakte” Martins vandrepokal for flest km i ergometer til Leif Bilslev-Jensen for 1728 km
af i alt ca. 9.000 km. STORT tillykke. Læs mere om alle aktiviteterne på hjemmesiden.

GENERALFORSAMLING – ET LILLE REFERAT

Mai Wandrup styrede os smertefrit gennem årets generalforsamling. Beretning, regnskab og
budget blev godkendt og alle valg var genvalg. Det betyder, at Svend Rykær, Jette Lohse,
Søren Sandfeld og suppleant Eigil Juhl tager 2 år til i bestyrelsen.
Følgende forslag blev behandlet:
Bemyndigelse til indkøb og opstilling af 2 styk containere til kajakker – prisramme 50.000 kr.
Skal arbejde for indførelse af vinterroning fra standerstrygning 2017
Undersøge om vi kan leje/låne en single coastal båd for at kortlægge behovet
Bådpark gennemgås mhp at tilpasse nuv. behov – evt. skrotning af Munie
Beslutning om løbende udskiftning af romaskiner ved indkøb af 1 ny hvert år.

KONTINGENT – frist for april kvartal er d. 28-04-17

- Medlemmer under 18 år.
165,00 kr./kvartal
- Voksne:
330,00 kr./kvartal
- Pensionister (over 65 år):
300,00 kr./kvartal
- Par (gælder 2 voksne på samme adresse):
600,00 kr./kvartal
- Pensionistpar (2 pensionister (over 65 år) på samme adresse):
540,00 kr./kvartal
- Familie (gælder 2 voksne og børn u. 18 år på samme adresse):
675,00 kr./kvartal
- Passivt medlemskab:
125,00 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. Betales via Netbank eller bankoverførsel. Hvis du har spørgsmål, så kontakt kasserer Merethe A. Hansen.
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 for 1 års medlemskab. Du kan kun leje lokalet, hvis det
er din egen fest/dit eget arrangement, og du skal selv være til stede under afviklingen. KONTAKTPERSON Kirsten Sandfeld – mobil 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 – Roseddel.dk

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

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

dateret klubbens hjemmeside til nyt format. Tidligere artikler mv. kan findes i arkivet. Palle efterlyser
fortsat 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.

