NYHEDSBREV NR. 45 – juli kvartal 2019
DET FLOTTE SOMMERVEJR ER KOMMET, MEN HVOR BLIVER MEDLEMMERNE AF?
I seneste nyhedsbrev udtrykte jeg et håb om, at vi skulle ”bryde” tendensen med, at der er
langt flere medlemmer i motionsrummet end på vandet. Så pak sportstasken og mød op til
en roaften tirsdag eller torsdag kl. 17:30, eller lav en anden aftale om at komme på vandet.
Er der interesse for at afprøve Dansk Forening for Rosports nye koncept SPORTSRONING?

KLUBAFTENER

Klubaften tirsdag den 2. juli 2019 kl. 19.00 – er grillen klar – du tager det kød med, som du gerne
vil grille. Herudover medbringes tilbehøret og drikkevare. Vi spiser sammen og laver en kande kaffe.
Det plejer at være super hyggeligt. Der er mulighed for at tage en frisk rotur først.
Klubaften tirsdag den 6. august kl. 19.00 – er grillen klar igen efter ”det samme koncept”, som vi
plejer. Medbring kød, tilbehør og drikkevare. Vi spiser sammen og laver en kande kaffe. Det plejer at
være super hyggeligt. Der er mulighed for at tage en frisk rotur først.
Klubaften tirsdag den 3. september kl. 19.00 – er grillen klar igen efter ”det samme koncept”,
som vi plejer. Medbring kød, tilbehør og drikkevare. Vi spiser sammen og laver en kande kaffe. Det
plejer at være super hyggeligt. Der er mulighed for at tage en frisk rotur først.

ROSPINNING – vi har sat holdtræningen på sommer-pause

TAK for en god sæson og på gensyn til efteråret. GOD fornøjelse med ”selvtræningen” hen
over sommeren.

ROSÆSONEN - kontaktpersoner

Ungdoms- og kaproningstræning – kontakt Morten B. Jensen.
Kajakinstruktion: Claus Lohse, Eigil Juhl og Søren Sandfeld;
Roinstruktion: Svend Rykær og Ulla Petersen.

HJÆLP OS AF MED DE SIDSTE KLUB T-SHIRTS – TILBUD ved køb af 2

Bestyrelsen synes, at det var bedre, hvis de flotte røde T-shirts blev brugt af
vores medlemmer end at de ligger ”på lager” – derfor sælger vi en for 80 kr.
og 2 for 100 kr. Kontakt Merethe, Bente Rykær, Svend eller Ulla for køb. Beløbet overføres til klubkontoen.

CONTAINERNE ER TAGET I BRUG

Begge containere er færdigindrettede og klubbens kajakker er nu lagt på de fine hylder, og
disponible for medlemmerne herfra. Stor TAK for hjælp med etablering, fundament, trapper
og indretning. Det betyder, at der er mulighed for at leje plads til egne kajakker. Hør om
mulighederne hos Søren Sandfeld.

KAPRONING – FØLG DAVID PÅ FACEBOOK

Vil du følge klubbens eneste kaproers ”kampe” på kaproningsbanerne, så er det nemmeste
sted på klubbens Facebookside. Næste store udfordring er Sorø Regattaen i weekenden den
6. juli. Vi ønsker HELD & LYKKE.
HUSK, at det stadig er muligt at støtte indsamling af midler til betaling af singlesculler ved
at købe et klistermærker i form af en lille vimpel. Hvis I kender nogen, der gerne støtter
med et større beløb – kan Mai Wandrup kontaktes for nærmere oplysninger om hvordan.

SØNDAG DEN 8. SEPTEMBER – SÆT X I KALENDEREN
NATURENS DAG – ÅBENT HUS – DEN STORE BAGEDYST

I anledning af NATURENS DAG holder roklubben ÅBENT HUS fra kl. 10 – 13 for egne medlemmer og alle interesserede. Der bliver mulighed for at nyde naturen fra ”søsiden” i en af
vores mange både. Vi viser også gerne motionsrum og klublokale frem og byder på en kop
te eller kaffe.

Kl. 14:30 skal vi have kåret årets MESTERBAGER i Saxkjøbing Roklubs Store Bagedyst. Skal
Merethe igen løbe med sejren, eller vinder Hanne Juhl titlen tilbage? Det bliver rigtig spændende. Der udsendes flere oplysninger senere med mulighed for tilmelding mv., men sæt
endelig et STORT X i kalenderen ved den 8/9/2019.

KONTINGENT – frist for juli kvartal er d. 31-07-19 – 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 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.
NB: Det er MEGET vigtigt, at du skriver dit medlemsnummer på din indbetaling, og på den
måde gøre det nemt for os at registrere din indbetaling korrekt!!!
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 at bruge det elektronisk rojournal – se sax.roseddel.dk

Du SKAL (meget gerne) bruge det ”nye” system – Søren Sandfeld og Svend Rykær viser gerne tilrette.
På den måde sparer Svend en masse tid ved PC’en – så hjælp ham.

HUSK vores hjemmeside: http://www.saxkjoebing-roklub.dk – Vores redaktør Palle Tørnqvist
efterlyser altid nye 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 fået e-mail eller en ny e-mail, så send oplysningen til  Svend: svend.ry14@gmail.com
eller Ulla:ulla@bp-u.dk.

