
 

 

 
 

NNYYHHEEDDSSBBRREEVV  NNRR..  3333  ––  jjuullii  kkvvaarrttaall  22001166  
Kære medlemmer – så er det blevet juli måned. Sommeren og ferietiden er over os, men maj 

og juni har indtil videre budt på langt bedre vejr end juli. Vi håber at vinden snart lægger 

sig, og solen og varmen kommer igen – så der bliver mulighed for nogle dejlige roture. 

  

IINNDDBBYYDDEELLSSEE  TTIILL  111111  ÅÅRRSS  FFØØDDSSEELLSSDDAAGG  ––  SSØØNNDDAAGG  DDEENN  77..  AAUUGGUUSSTT  KKLL..  1155::0000  
Kl. 15:00. Sejlads i Edonbåde, kajak, kano (håber at kunne låne spejdernes kanoer)  

Kl. 17.00. Kanindåb (hvis der er nogle kaniner)  

Kl. 18:00. Fællesspisning 

 

Menu - Pris 60 kr. pr. kuvert (børn under 10 år er gratis)  

evt. overskud går ubeskåret til støtte til de nye Edonbåde: 

Ølkam (svinekam marineret med Krenkerup øl) og pølser  

Flødekartofler og Mexico kartofler Man sørger selv for drikkevarer  

Broccolisalat og blandet salat 

Flutes 

 

Kage til aftenskaffen modtages med STOR TAK.  

 

Betaling ved tilmelding til Bente.  Frist. 29/7, men gerne før. Mobilpay til 30 52 80 91 eller 

konto. 0677 6701711708 

 

OOPPFFØØLLGGNNIINNGG  FFRRAA  GGEENNEERRAALLFFOORRSSAAMMLLIINNGGEENN  
Bestyrelsen arbejder på at få lavet en ny ponton inden for en prisramme på 45.000 kr. Det 

viser sig dog, at vi har andre ønsker, som gør projektet dyrere. Vi arbejder videre med den 

økonomiske udfordring. 

 

Bestyrelsen arbejder på at skaffe penge til at købe 4 styk Edon-både 

(pris ca. 80.000 kr.): i første omgang har Nordea-fonden meddelt, 

at de vil støtte projektet med 19.250 kr. (svarer til 1 styk båd) – 

SUPER dejligt. Desværre har vi fået afslag fra Guldborgsund Kom-

mune, men vi forsøger igen til efteråret.  

Der blev ca. 5.000 kr. i overskud ved årets Sankt Hans arrangement, som også kan indgå.  

Herudover vil vi sende flere ansøgninger og forsøge at sælge små og store sponsorater.  

 

UUNNGGDDOOMMSSRROONNIINNGG//SSOOMMMMEERR--RROOSSKKOOLLEE  
Jette Lohse står fortsat for ungdomstræningen – på de ”sædvanlige” dage og tidspunkter: 

tirsdage kl. 16:30 – 18:30 og torsdage kl. ca. 15:00 – 17:00.  

 

”Danmarks stærkeste klasse”/Robattle. 7.b fra Sakskøbing Skole kvalificerede sig til finalen 

i Sorø med 4. bedste tid blandt de 8 deltagende klasser. Eleverne forbedrede deres tid, men 

det rakte desværre kun til en samlet 6. plads. Flot gået – og sjovt at overvære. Der er fanta-

stisk stemning. Det var for øvrigt 3. gang at ”vi” havde en lokal klasse med i finalen. 

 

Der var fin deltagelse i STOR-BAGE-KAGE-SMAGE-DAG – både til roning og smagning. Jette 

Lohse havde i år bagt ”vinderkagen” – en snickerskage. TAK til alle for de fine bidrag. 

 

Den 1. og 2. juli havde vi indbudt kommunens skoleelever til SOMMER-ROSKOLE. 15 (fuldt 

hold) havde taget imod tilbuddet. Vi havde en god blanding af børn, der havde prøvet at ro 

før og helt nye. Så der var stor aktivitet på og i vandet. Edonbådene var meget populære og 

de kan bære helt op til 4 personer!  

  



KKLLUUBBAAFFTTEENNEERR    
Tirsdag den 12. juli kl. 19.30 – 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. 18:00.  

 

Tirsdag den 9. august kl. 19.30 – er grillen klar igen – samme koncept. For at nå en frisk ro-

tur inden grillen er klar – er mødetid kl. 18:00. 

 

Tirsdag den 13. september kl. 19.30 – er grillen klar igen – samme koncept. For at nå en 

frisk rotur inden grillen er klar – er mødetid kl. 18:00. 

 

BBEENNTTEE  HHAARR  EENNDDNNUU  IIKKKKEE  PPLLAANNLLAAGGTT  LLAANNGGTTUURREE  FFOORR  SSOOMMMMEERR//EEFFTTEERRÅÅRR..  

    
Mandag den 25/7 kl. 10.00 får vi besøg af roere fra Viking Roklub, Faxe Ladeplads. Du er 

velkommen til at kigge ned og tage med på en rotur.  

  

KKRREEDDSSAAKKTTIIVVIITTEETTEERR  
Tirsdag den 14. juni – havde Bandholm Roklub inviteret kredsens klubber til aftenroning. Fin 

aften med roning og et MEGET flot kaffebord med hjemmebag.  

 

Lørdag den 20. august er der grill – arrangement på Alstrup Strand. 

  

HHOOLLDD  ØØJJEE  MMEEDD  OOPPSSLLAAGGSSTTAAVVLLEENN,,  HHVVOORR  DDEERR  VVIILL  VVÆÆRREE  MMEERREE  IINNFFOO!!    

  

SSAANNKKTT  HHAANNSS  FFEESSTT  VVEEDD  RROOKKLLUUBBBBEENN  ––  TTOORRSSDDAAGG  DDEENN  2233..  JJUUNNII  
Vi havde igen en fin Sankt Hans aften ved roklubben. Om aftenen så vejret meget ”truende” 

ud, men regn og torden ventede med at bryde løs til efter, at vi havde sluttet, og var på vej 

hjem. TAK til alle hjælpere og bidragsydere! Det være sig for tombolagaver (giverne og af-

henterne), kagebagerne, vaffelbagerne, SaxTrans for bålmateriale, Per Møller for en fin bål-

tale og forsangerne, teltopstillerne, sælgerne, hjælp til oprydning osv. osv. Det er rigtig dej-

ligt med opbakningen til at holde en god tradition ved lige. <3 <3    

 

KKOONNTTIINNGGEENNTT  NNYYEE  SSAATTSSEERR  ––  bbeettaalliinnggssffrriisstt  ffoorr  jjuullii  kkvvaarrttaall  eerr  ddeenn  2299--0077--1166    
- 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. Beta-

les via Netbank eller bankoverførsel. Hvis du har spørgsmål, så kontakt kasserer Merethe A. Hansen.  
 

OOBBSS  ––  OOBBSS  ––  MMEEDDLLEEMMSSGGOODDEE  ––  lleejjee  aaff  kklluubbllookkaalleett  
Som aktivt seniormedlem kan du leje klublokalet for 500 kr. + depositum på 500 kr., som tilbage-

betales, 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. KONTAKTPER-

SON Kirsten Sandfeld – mobil 22 92 92 93. 
 

HHUUSSKK  dduu  hhaarr  mmuulliigghheedd  ffoorr  aatt  lleejjee  eett  ssmmåårruummsssskkaabbee  
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. 

 

HHUUSSKK  vvoorreess  hhjjeemmmmeessiiddee:: http://www.saxkjoebing-roklub.dk – Vores redaktør efterly-

ser 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. 

 

HHaarr  dduu  eenn  ee--mmaaiill--aaddrreessssee??    Svend: svend.ry14@gmail.com eller Ulla: ulla@bp-u.dk.  

 

http://www.saxkjoebing-roklub.dk/
mailto:svend.ry14@gmail.com
mailto:ulla@bp-u.dk

