NYHEDSBREV NR. 53 – januar kvartal 2022
GODT NYTÅR ønskes alle medlemmer. Selv om vi netop har oplevet en kort CORONAnedlukning hen over jul og nytår, så ser bestyrelsen optimistisk på den kommende tid.
Vi er naturligvis mest indendørs, men der er også mulighed for vinterroning – spørg Svend
Rykær. Bestyrelsen opfordrer alle til at holde afstand, lufte ud, huske god håndhygiejne
og huske af vaske/spritte af i motionsrummet efter brug. Ligesom vi beder om, at man
ikke møder op, hvis man er smittet eller føler sig sløj.
ARBEJDSDAG OG STANDERHEJSNING
Søndag den 27. marts kl. 12:00 – 14:00: arbejdsdag. I efteråret nåede vi at få løst en del opgaver på to
timer. Så vi håber, at der er gemt lidt energi til foråret, da der stadig er nogle opgaver, der skal styr på.
Eksempelvis gennemgang af redningsveste og bådene mv.
SÅ KOM OG GIV EN HJÆLPENDE HÅND! Svend Rykær styrer ”løjerne”.
Søndag den 27. marts kl. 14:00 – 16:00: Standerhejsning med efterfølgende kaffe og kage. Hvis du vil
donere en kage samt mulighed for en tur på vandet.

KLUBAFTENER OG ANDRE TILBUD
Tirsdag den 1.februar kl. 18:30 – BYVANDRING - vi mødes ved klubhuset iført varmt tøj og går en rask tur
gennem Sakskøbing. Måske fortælles en god historie hist og her. Vi slutter i klublokalet med lidt varmt
og sødt. Der udsendes særskilt indbydelse. Tilmeld gerne på opslagstavlen eller e-mail: ulla@bp-u.dk.
Tirsdag den 1. marts kl. 18:30 – FOREDRAG - Karsten Lolle fortæller lidt om sig selv og ikke mindst om
Lolle Frugt. Der bydes på kaffe og kage. Der udsendes særskilt indbydelse. Tilmeld gerne på
opslagstavlen eller e-mail: ulla@bp-u.dk.
Tirsdag den 5. april kl. 18:30 – roklubbens generalforsamling. Dagsorden, regnskab mm. udsendes
senere, men sæt allerede nu X i kalenderen.

ROSPINNING MV.
Der er nu gang rospinningsholdene – så forhåbentlig er der også et hold og tidspunkt, der passer dig. Se
listen herunder. HUSK også mulighed for selvtræning.
Mandage: rospinning – Kl. 17:00 – 18:00 – Bente Rykær, Kl. 18:15 – 19:15 – Morten Borg Jensen
Tirsdage: rospinning – Kl. 09:00 – 10:00 – Svend Rykær, Kl. 10:15 – 11:15 – Ulla Petersen
Onsdage: rospinning - Kl. 17:00 – 18:00 – Morten Borg Jensen
Torsdage: rospinning – Kl. 08:00 – 09:00 – Svend Rykær, Kl. 10:00 – 11:00 – Ulla Petersen
Fredage: træning ungdom – kl. 16:00 – 17:00 – svømning – kl. 17:00 – 18:00 – Mai Wandrup og Morten
Borg Jensen, Ved spørgsmål – kontakt instruktøren.

DAVID WANDRUP ER FORTID I SAXKJØBING ROKLUB
David er på vej til Aarhus, hvor hans kæreste skal starte studie. Han har lovet at skrive et indlæg om sine
oplevelser med kaproning i SR og tanker for fremtiden. Vi ønsker ham HELD & LYKKE og eftersender hans
”skriv”, når det forligger.
Så nu må vi bruge vores ”kapronings – opbakning” til klubbens øvrige ungdomsroere og E-roning
deltagere.

SVØMMEHALLEN – HUSK at aflægge svømmeprøve (300 eller 600 meter)
Der er svømmetræning sammen med de andre vandklubber fredage kl. 17:00 – 18:00. Besked fra
Sportscentret: ”Vær også opmærksomme på, at hallerne nu er underlagt mundbindspligt. Det betyder, at
alle på 12 år og opefter skal bære mundbind, fra man kommer ind igennem hoveddøren og indtil
omklædningsrummene – og retur igen (altså selvfølgelig ikke, mens man er i vandet)”. Kan ændre sig!

DONATIONER – VI HAR MODTAGET – MANGE TAK
Lollandsfonden – 3.500 kr. – tilskud til indkøb af et sæt årer.
Døllefjelde Musse Markeds Uddelingsudvalg – 5.500 kr. til nyt ror til Askø.
Trygfonden – 10 styk nye redningsveste (samme type, som dem vi har er bestilt).

KONTINGENT – frist for januar kvartal er 31-01-2022 – 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. Det samme gør vores kasserer Arne T. Larsen (arnetlarsen@gmail.com)
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@nexel-dk.dk, - (telefon 23 38 30 11). Søren kan fortælle meget mere om betingelser og priser.

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. Svend Rykær (mobil 25 70 60 16) er ansvarlig for nøgler/udlejning.

HUSK at bruge den elektroniske rojournal – se https://www.elog.dk/sax/data
Du SKAL (meget gerne) bruge den elektroniske rojournal –Svend Rykær viser gerne tilrette. ALLE typer
robåde/kajak/SUP og træning kan noteres.

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.

HUSK hvis du ændrer e-mailadresse
Svend Rykær styrer vores medlemskartotek - ændringer i e-mailadresse: skriv gerne til svend.ry14@gmail.com.

