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Kære medlemmer – velkommen til en ny ro-sæson.
Vi hejste standeren lørdag den 2. april – så nu er sæsonen ”skudt” i
gang, og vi skal på vandet. Leif Bilslev-Jensen havde igen været mest
flittig i romaskinen og kan glæde sig over, at have Martins Vandrepokal
– også kaldet ergometerpokalen - endnu et år. Den nye ungdomsvinterpokal, der tildeles den ungdomsroer, der har deltaget flittigst i
træningen i roklubben gik til Kasper Hofsø Pedersen. Stort TILLYKKE til
begge. Svend har lavet statistik for træning på cykler, crosstrainer,
løbebånd mv. – se hjemmesiden. Der har været stor aktivitet – dejligt.
Ungdomsroerne overraskede Jette Lohse med to blåbærbuske, som TAK for, at hun brugte
så meget tid på at træne dem.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der var fin opbakning til vores generalforsamling – netop nok til at kunne behandle og
vedtage et forslag til ændring af vedtægternes § 18 og 19. Herudover fik bestyrelsen
bemyndigelse til at etablere en ny ponton inden for en prisramme på 45.000 kr. Bestyrelsen
er blevet pålagt at se på rengøringsniveauet i klubben – i første omgang vil vi forsøge at få
mere rengøring for de samme penge. Ungdomsroerne, ved Emil Hansen, havde stillet forslag
om, at klubben skulle købe et antal Edon-både, så de altid var til rådighed i klubben. Efter en
afstemning, fik bestyrelsen bemyndigelse til at købe 4 styk både for op til 80.000 kr. Vi
arbejder nu på at finansiere en del af købet ved tilskud, små og store sponsorater mv.
Efter generalforsamling og konstituerende møde ser bestyrelsen sådan ud:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem/træner
Bestyrelsesmedlem
Suppleant (2 år)
Suppleant (1 år)

Ulla Petersen
Svend Rykær
Merethe Hansen
Anette Olsen
Jette Lohse
Søren Sandfeld
Jørgen Wandrup
Eigil Juhl

Efter 9 år på posten takkede vores kasserer Erik Ringsing af. Tak for indsatsen.

UNGDOMSRONING

Jette Lohse fortsætter som ungdomstræner i den nye sæson – med følgende træningstider:
tirsdage kl. 16:30 – 18:30 og torsdage kl. ca. 15:00 – 17:00. Jette får hjælp af Ulla med
Merethe som ”bagvagt” om tirsdagen og Bente og Svend om torsdagen, men andre er også
meget velkommen til at give en hjælpende hånd.
Svend Rykær er tovholder på projektet ”Danmarks stærkeste klasse”/Robattle. Tre 7.
klasser fra Sakskøbing Skole har trænet i 4000 m stafet, og venter nu spændt på, om de
indberettede tider rækker til deltagelse i landsfinalen. Den 30. og 31. maj, skal eleverne på
vandet. Der er brug for hjælp, når alle skoleeleverne skal på vandet. Så hjælpere efterlyses!
Lørdag den 30. april – STOR-BAGE-KAGE-SMAGE-DAG – sæt X i kalenderen og overtal din
mor eller far til at bage en ”vinderkage” – til den store dyst. Ungdomsroerne får nærmere
orientering.

KLUBAFTENER

Tirsdag den 10. maj kl. 19.30 – er grillen klar. Du medbringer det kød, som du gerne vil
spise samt tilbehør. Medbring også gerne drikkevarer. Du kan nå en kort, frisk rotur inden
grillen er klar.
Tirsdag den 14. juni kl. 19.30 – er grillen klar. Du medbringer det kød, som du gerne vil
spise samt tilbehør. Medbring også gerne drikkevarer. Du kan nå en kort, frisk rotur inden
grillen er klar. Vi pudser programmet til Sankt Hans af – så mød op.

BENTES LANGTURE (alle er velkommen)

Torsdag den 5/5 kl. 10.00 (Kristi Himmelfartsdag) - Las. Vi roer ud til stenen ca. 15 km i alt.
Søndag den 22/5 kl. 10.00 - Bandholm. Vi roer til havnen i alt 25 km.
Lørdag den 4/6 kl. 10.00 - Askø. Vi roer ud til øen i alt 30 km.
Søndag den 19/6 kl. 10.00 - Lindholm. Vi roer ud til øen ca. 30 km i alt.

KREDSAKTIVITETER

Søndag den 17. april – rengøring og standerhejsning på Alstrup Strand – Se
opslag.

HOLD ØJE MED OPSLAGSTAVLEN, HVOR DER VIL VÆRE MERE INFO!
SANKT HANS FEST VED ROKLUBBEN – TORSDAG DEN 23. JUNI

Jeg forventer, at vi følger de gode gamle traditioner og arrangerer Sankt Hans Fest ved
roklubben. Hvis vi skal det – efterlyses ideer, hjælpere osv. – MELD GERNE TILBAGE.

KONTINGENT NYE SATSER – betalingsfrist for april kvartal er den 29-04-16

- 55 kr./mdr. for medlemmer under 18 år, 165,00 kr./kvartal
- 110 kr./mdr. for voksne, 330,00 kr./kvartal
- 100 kr./mdr. for pensionister (over 65 år) 300,00 kr./kvartal
- 200 kr./mdr. for par (gælder 2 voksne på samme adresse) 600,00 kr./kvartal
- 180 kr./mdr. for pensionistpar (2 pensionister (over 65 år) på samme adresse) 540,00 kr./kvartal
- 225 kr./mdr. for familie (gælder 2 voksne og børn u. 18 år på samme adresse) 675,00 kr./kvartal
- Passiv medlemskab 125,00 kr. pr. år (betales 1. maj)
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 – 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 AT BRUGE KLUBBENS SAUNA

Der kan købes poletter – pris 20 kr. Kontakt Søren på telefon 23 38 30 11.

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

efterlyser indlæg, billeder mv. Det er fint, at lægge billeder op på vores Facebookgruppe, 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.rykaer@gmail.com eller Ulla: ulla@bp-u.dk.

