
 

 

 

 

NYHEDSBREV NR. 48 – april kvartal 2020 
Vi håber at I alle sammen er raske og prøver at skabe jer en ny hverdag her under Corona-krisen. Som I 

ved, har vi fået besked på at lukke roklubben for både indendørs og udendørs aktiviteter, men I skal 

vide, at vi savner jer og muligheden for at få vores ugentlige motion. Vi skulle jo også have hejst 

standeren den 29/3. Hvornår og hvordan vi kan åbne igen – ved vi endnu ikke. Så dette nyhedsbrev 

bliver desværre mest tilbageskuende. Så, når der er NYT, bliver I orienteret pr. e-mail.   

GENERALFORSAMLING 
Lidt fra roklubbens ordinære generalforsamling tirsdag den 3. marts 2020 

26 medlemmer mødt. Formand Ulla Petersen bød velkommen og aflagde beretning: kunne fortælle om en 

lidt stille sæson hvad angår aktivitet på vandet. Klubbens kaproer – David Wandrup havde dog roet over 

1500 km. Motionsrummet med mange rospinningshold, konditionstræning og individuel træning bliver til 

gengæld flittigt brugt.  

I 2019 blev indretningen af de to opstillede containere færdiggjort og klubbens kajakker flyttet ud. Den 

anden container rummer mulighed for at leje en plads til sin egen kajak. Denne mulighed er ny, idet vi ikke 

tidligere har åbnet for opbevaring af egne kajakker.  

Efter formandens beretning fik ungdomstræner Morten Borg Jensen ordet, og fortalte om 

ungdomsarbejdet/kaproningsæson 2019. Klubbens eneste kaproer David Wandrup har opnået flotte 

resultater i 2019, og man kunne igen finde Saxkjøbing Roklubs navn på kaproningsbanerne. David er inde i 

en god udvikling og udtaget til bruttotrup for U19-roere. Så forventningerne til sæson 2020 er høje. Se 

vedhæftet ”Corona-dagbog” fra David.  

Det reviderede regnskab for 2019, der udviser et overskud på ca. 11.600 kr. blev godkendt med 

revisorernes bemærkninger. Bestyrelsens forslag til budget for 2020 blev også godkendt. Af større poster 

kan nævnes 25.000 kr. til ungdomsarbejde/kaproning og 35.000 kr. til overdækning af de opstillede 

kajakcontainere. Herudover er det driften af klubhuset, der sluger de fleste af vores indtægter, der består 

af kontingenter og offentlige tilskud. 

Der var indkommet et forslag om navneændring til: Kajak- og Roklubben Saxkjøbing, begrundet i behov for 

større synlighed og gøre at klubben bliver ”opdaget” på ny. At folk får øjnene op for, at klubben har mange 

muligheder og for at tiltrække nye, unge medlemmer. Forslaget blev drøftet, med kunne ikke komme til 

afstemning pga. antallet af stemmeberettigede. Generalforsamlingen var enig i, at der kan gøres mere for 

at være synlige: hjemmeside, henvisning til DKF, Facebook, trykte medier mv. 

Der blev nedsat et saunaudvalg (Karen Bressing, Svend Rykær og Morten B. Jensen), der skal arbejde med 
at gøre klubbens sauna brugbar.  

 

Valg af bestyrelse og suppleanter: Ulla Petersen – blev genvalgt som formand for en ny 2-årig periode. 

Herudover var der genvalg til Anette Olsen og Karsten Lolle. Nyvalgt suppleant er ungdomstræner Morten 

Borg Jensen. Nye revisorer er Kurt Wiell og Ulla Jelshøj og revisorsuppleant er Kirsten Sandfeld. 

Bestyrelsens forslag om kontingentstigning pr. 01-01-2021 på 10 kr./mdr. for seniorer og 5 kr./mdr. for 

juniorer og studerende blev godkendt. Arne T. Larsen blev godkendt som ny kasserer uden for bestyrelsen. 



ROSPINNING mv. – holder pause – der kommer besked når aktiviteten kan genoptages 
Find evt. træningsprogrammer her: https://roning.dk/nyheder/minhjemmetraening-hold-formen-vedlige-

sammen-med-dffr/.  

Til 60+ har vi samlet lidt træningsøvelser her: https://roning.dk/kerneydelser/viden/60-plus-roning/ 

SVØMNING – indtil videre aflyst – der kommer besked om der bliver flere timer i foråret 

MULIGE KLUBAFTENER – INDBYDELSE UDSENDES 
Tirsdag den 5. maj og tirsdag den 2. juni. 

 

”BLOMSTRINGSFEST” – ÅBENT HUS I ROKLUBBEN 22. MAJ – SÆT KRYDS 

KONTINGENT – frist for april kvartal er 30-04-2020 – 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).  

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. 
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