NYHEDSBREV NR. 50 – oktober kvartal 2020
Efteråret nærmer sig, og desværre er vi ikke kommet nærmere på en løsning på Coronakrisen. Så du vil stadig blive mødt af skilte med max. antal personer, der må være i de
enkelte lokaler, sprit og opslag om at HUSKE at holde afstand.
HUSK også, at I kan nå en tur på vandet i robåd, kajak eller på SUP. Fra den 1. oktober er
det tirsdage og torsdage kl. 17:00 vi mødes. HOLD ØJE med opslag om vandtemperaturer
og dermed andre retningslinjer.
HUSK muligheden for at tage en ven/familie med til et 3 måneder prøvemedlemsskab
gælder året ud – så skynd dig.
KLUBAFTENER (der er begrænsninger på antal personer i klublokalet – så tilmeld)
Tirsdag den 6. oktober kl. 19:00 er der grill-aften efter ”det gamle koncept”: medbring kød
til grillen, tilbehør og drikkevare. Der kan nås en lille rotur – vi starter kl. 17:00.
Tirsdag den 3. november kl. 18:30 er grillen tændt. Aftenen er efter ”det gamle koncept”:
medbring kød til grillen, tilbehør og drikkevare.
Tirsdag den 1. december kl. 18:30 – JULEKLUBAFTEN – mere herom senere.
ARBEJDSDAG – LØRDAG DEN 24. OKTOBER – KL. 10:00 – 15:00 MED FROKOST
Der er mange opgaver, der venter på at blive udført: oprydning, SUP-opbevaring, tjek af
redningsveste, vinduespolering, tømning af fryser, ophængning af relief osv. Så giv meget
gerne en hjælpende hånd. Jo flere jo bedre og hurtigere.
STANDERSTRYGNING – SØNDAG DEN 25. OKTOBER – KL. 14:00
Vi slutter rosæsonen på vandet og uddeler pokaler mv. Vi plejer at have bagedyst og/eller
lagkager, men det mener bestyrelsen ikke kan gennemføres i år. Så der kommer indbydelse
ud senere, om hvad vi så gør.
KOMPENSATIONSARRANGEMENT – FLÆSKESTEGSSANDWICH
Tirsdag den 1. september forløb rigtig godt. Søren Sandfeld fik stegt nogle lækre
flæskestege, og især flæskesværene var eftertragtede. Herefter var det op til de 30
deltagere at samle sin sandwich med sit favorittilbehør. Vi kunne sidde i bådhallen og holde
fornuftig afstand. Vi sluttede med en kop kaffe/the med lidt sødt.
ROSPINNING ER STARTET / GENOPTAGES HEN OVER EFTERÅRET
Der er ved at være gang i rospinningsholdene igen, eller det sker efter standerstrygning.
Med Coronaafstand er der plads til 6 roere i motionsrummet. Du hører nærmere fra
instruktørerne. HUSK også mulighed for selvtræning.

STATUS FOR PROJEKT SUP – AFDELING etableret for tilskud fra ”BEVÆG DIG FOR LIVET”
Vi har brugt en hel del af bevillingen på 45.000 kr. til opstart af en SUP (stand up paddeling)
afdeling i roklubben. Vi har fået uddannet 2 instruktører: Emmy og Mai Wandrup. Der er
indkøbt 7 boards og et antal våddragter. Vi har søgt et tilskud til SUPs i Lollandsfonden. En
del interesserede har prøvet at holde balancen på et board. Spørg instruktørerne om
mulighederne!! Vi vender stærkt tilbage i 2021!
KAPRONING – LÆS SNAREST OM DAVID’s anderledes rosæson PÅ FACEBOOK
SVØMNING STARTER FREDAG DEN 23. OKTOBER KL. 17:00 – 18:00
Vi starter svømning med de Coronarestriktioner, som svømmehallen melder ud!
KONTINGENT – frist for juli kvartal er 31-10-2020 – 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 den elektroniske rojournal – Søren Sandfeld og Svend Rykær viser gerne
tilrette. ALLE typer både/træning kan noteres. 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 også til Palle Tørnqvist.

