
NYHEDSBREV NR. 49 – juli kvartal 2020 
Så er vi forhåbentlig kommet nærmere en lidt mere normal hverdag oven på Corona-
krisen. Vi har fået lov til at genåbne både indendørs og udendørs aktiviteter, men skal 
stadig huske god hygiejne og afstand. På vandet gælder det primært, at faste rohold 
prioriteres. Vi må igen bruge omklædning, bad og motionsrum med hensyntagen. I må 
fortsat gerne flytte romaskinerne ud i bådehallen og åbne portene – det giver en helt 
anden oplevelse i ”pagt” med naturen. Benyt nu lejligheden til en tur på vores dejlige 
fjord. Vi mødes som hovedregel tirsdag og torsdage kl. 17:30, men husk, at du, som 
”frigivet” roer kan benytte klubbens materiel under det gældende reglement på andre 
tidspunkter. 
HUSK at skrive din tur ind i rojournalen, og skrive dig hjem igen. 
HUSK muligheden for at tage en ven/familie med til et 3 måneder prøvemedlemsskab.  

TAK for jeres måde at tage situationen på – vi glæder os til en GOD OG AKTIV SOMMER! 
 
MULIG KLUBAFTEN – INDBYDELSE UDSENDES 
Tirsdag den 4. august. 
 
KOMPENSATIONSARRANGEMENT – FLÆSKESTEGSSANDWICH – FEST 
Tirsdag den 1. september er du inviteret til klubaften. Søren Sandfeld ”tryller” og steger et 
antal lækre flæskestege på grillene og der indkøbes sandwichboller og diverse tilbehør. Vi 
regner med, at vi kan sidde uden for. Du skal bare sætte kryds → X i kalenderen – så vil du 
efter sommerferien modtage en egentlig indbydelse med tilmelding. 

ROSPINNING holder sommerpause – der kommer besked når aktiviteten genoptages 
En del af rospinningsholdene har været i gang, efter at det blev muligt. Det har været 
dejligt, men bestemt mærkbart, at vi har holdt en lang pause. Din instruktør giver besked 
om pause og opstart, men HUSK at du selv har mulighed for at træne. 

SPÆNDENDE NYHED   
VI HAR FÅET EN FLOT BEVILLING FRA PULJEN ”BEVÆG DIG FOR LIVET” 

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget har godkendt en bevilling på 45.000 kr. til opstart af en 
SUP (stand up paddeling) afdeling i roklubben. Vi har også andre ansøgninger ude og regner 
med at kunne tage nogle penge op af kassen. Målet med et nyt tilbud er at skaffe nye 
medlemmer under 25 år (minimum 10 i perioden), tilbyde vores medlemmer at prøve 
kræfter med en ny aktivitet og naturligvis også meget gerne tiltrække nye voksne 
medlemmer. 
Nu skal vi til at undersøge hvilke boards vi skal købe, og have uddannet et antal 
instruktører. Mai Wandrup har meldt sig, men meld gerne tilbage, hvis det kunne have din 



interesse at blive SUP-instruktør. 
Vi har en projektperiode på godt og vel 1 år, og den løber fra 1. august 2020 til 1. oktober 
2021. 
Vi er meget glade, men har et stort arbejde foran os med at få konkretiseret og gennemført 
indkøb, uddannelse, udarbejdet retningslinjer mv. Vi håber, at det bliver et HIT!  
Så vi kan desværre ikke sige hvornår vi er klar.  

KAPRONING – LÆS OM DAVID PÅ FACEBOOK/HJEMMESIDE    

KONTINGENT – frist for juli kvartal er 31-07-2020 – 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 på 

ssa@cerius.dk, som kan fortælle nærmere. 

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. 

mailto:ssa@cerius.dk

