
 

 

 

 

NYHEDSBREV NR. 47 – januar kvartal 2020 
Alle medlemmer ønskes et godt og lykkebringende nytår og velkommen til et nyt årti. Det bliver 

spændende hvad det bringer for os i roklubben. Håber at vi kan knække kurven omkring aktiviteter på 

land og vand. Så roede kilometrer på vandet overstiger dem, der tilbagelægges i romaskinerne. Også 

hvad antal af deltagere angår. VEL MØDT! 

KLUBAFTENER 
Klubaften tirsdag den 7. januar kl. 19.00 – er grillen klar efter ”det samme koncept”, som vi plejer. Dvs. 

medbring kød, tilbehør og drikkevare. Vi spiser sammen og laver en kande kaffe. Det plejer at være 

hyggeligt. Så mød op. 

NB: hvis du gerne vil fortælle om en spændende tur, en oplevelse, dit job, eller din hobby – er du meget 

velkommen til at kontakte Svend eller Ulla for nærmere aftale.  

Klubaften tirsdag den 4. februar kl. 19.00 – er grillen klar efter ”det samme koncept”, som vi plejer. Dvs. 

medbring kød, tilbehør og drikkevare. Vi spiser sammen og laver en kande kaffe. Det plejer at være 

hyggeligt. 

 

Ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2020 kl. 19:00 

Dagsorden udsendes pr. e-mail senere. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes 

til bestyrelsen.  

ROSPINNING, ANDEN VINTERTRÆNING OG SVØMNING 
Mandage kl. 17:00 – 18:00 (rospinning) Bente Rykær, kl. 18:15- 19:15 Morten Borg Jensen  

Tirsdage kl. 9:00 – 10:00 og torsdage kl. 8:00 – 9:00 (rospinning) Svend Rykær  

Tirsdage kl. 10:15 – 11:15 og torsdage kl. 10:00 – 11:00 (rospinning) Ulla Petersen  

Tirsdage kl. 17:30 – 18:30 (rospinning + rygtræning) Søren Sandfeld  

Onsdage kl. 17:00 – 18:00 Morten Borg Jensen, kl. 18:00-19:00 David Wandrup  

Torsdage kl. 18:00 – 19:00 (rospinning) Claus Lohse (holdet starter i uge 43) 

Der er ledige pladser på de fleste hold – for nærmere info kontakt Svend Rykær. 

Så tag din nabo, ven, veninde med til en prøvetime – det er måske netop noget for dem, at få motion. 

Fredage er der svømmehal kl. 17:00 – 18:00 – 1. gang 2020 – fredag den 10. januar.  

 

DEN 27. OKTOBER BLEV STANDEREN TAGET NED OG VI HAVDE DEN STORE BAGEDYST  
Vi tog afsked med en lidt for stille sæson på vandet ved at tage standeren ned. TILLYKKE til alle med 

pokaler mv. David løb naturligvis med KM-pokalen for 1.584 km og en guldåre. Eigil Juhl skal rasle penge 

ind i GRISEN i sæson 2019/2020.Herefter gik vi i gang med den helt store bagedyst – ikke mindre end 10 

flotte kreationer skulle smages og bedømmes at det strenge, men retfærdige dommerteam. De flotte 

kager fik point for smag og udseende. Hanne Juhl blev mesterbager 2019 med en drøm af en kage med 

imponerende gult marcipanovertræk. Anne-Käthe og Jette kager kom på de næste pladser. Tillykke og 

1000 TAK for bidraget. 



SØNDAG DEN 29. MARTS 2020 HEJSER VI STANDEREN IGEN 
Mere herom senere.  

KONTINGENT – frist for januar kvartal er 31-01-20 – 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 Svend Rykær eller Ulla Petersen svarer gerne på spørgsmål 

vedrørende kontingentindbetaling.   

NB: Det er MEGET vigtigt, at du skriver dit medlemsnummer på din indbetaling, og på den måde gør 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).  

EFTERLYSNING AF KASSEREREMNE ER STADIG AKTUELT!! 
Vi har stadig ikke fundet en afløser for Merethe, som kasserer. Så du kan stadig melde din interesse i 

jobbet ved at kontakte Svend Rykær eller Ulla Petersen. Hvis vi IKKE finder et emne i egne rækker, kan det 

blive nødvendigt at lave aftale med en regnskabsfører.    

HUSK – MULIGHED FOR AT VINTERRONINGSTILLADELSE 
Har du lyst til at ro efter standerstrygning og efter vandtemperaturen er blevet noget koldere, så kan der 

søges om tilladelse til vinderroning efter klubbens vinterroningsreglement. Kontakt Svend Rykær for 

nærmere information. 

KAJAKHOTEL – MULIGHED FOR AT LEJE PLADS TIL EGEN KAJAK 
Er du interesseret i at leje en plads til egen kajak i containeren, så tag kontakt til Søren Sandfeld. 

MEDLEMSGODE: DU KAN LEJE 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.  

MEDLEMSGODE: DU KAN LEJE ET SMÅRUMSSKAB 
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 den elektroniske 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 med indtastning – så hjælp ham.  

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

efterlyser altid nye indlæg, billeder mv. Fint med billeder på Facebook, men send tekst og billeder til Palle Tørnqvist.  

HUSK e-mail eller ny e-mailadresse send venligst oplysningerne til Svend Rykær: svend.ry14@gmail.com. 


