NYHEDSBREV NR. 54 – april kvartal 2022
SÅ BLEV DET FORÅR, KLUBSTANDEREN BLEV HEJST, og vi har taget fat på endnu en
rosæson – forhåbentlig en rekordsæson med rigtig mange aktiviteter i roklubben både
ude og inde. Vi forventer at have vinket farvel til flere CORONA-restriktioner, men
opfordre medlemmerne til at vise hensyn og huske god håndhygiejne mv.
ARBEJDSDAG OG STANDERHEJSNING
Søndag den 27. marts afholdt vi arbejdsdag. Heldigvis igen med mange flittige medlemmer, der fik sat
skik på nogle af opgaverne i klubben, medens nogen stadig står på listen over opgaver. Kl. 14:00 holdt vi
standerhejsning og hejste den flotte nye klubstander (TAK Hanne). Efterfølgende kaffe og kage. Hvis du
vil donere en kage samt mulighed for en tur på vandet.

KORT NYT FRA ROKLUBBENS GENERALFORSAMLING
Den 5. april holdt roklubben sin ordinære generalforsamling. 21 medlemmer var mødt og startede med
et par stykke smørrebrød.
Af spændende nyt kan nævnes, at saunaudvalget kunne fortælle om at renoveringen nu er i gang. I
første omgang sættes der en ekstra dør i. Dette for at gøre opvarmningen bedre/kortere tid. Hvis dette
ikke hjælper gøres rummet mindre.
Der blev nedsat et byggeudvalg bestående af Morten Borg Jensen, Svend Rykær og Morten Sander
Dunch. De skal arbejde med udvidelse af motionsrummet. Udvalget har 10.000 kr. til at betale ekstern
bistand og eller tilladelser.
Mai Wandrup fortalte om tanker for SUP-afdelingen.
Morten Borg Jensen fortalte om kaproning/ungdomsarbejdet i klubben og forventningerne for 2022. Der
var præmieoverrækkelse for tidligere ergometerstævner til Carl Dunch, Emmy og David Wandrup –
TILLYKKE!
Valg til bestyrelsen – vi sagde farvel til Karsten Lolle og goddag til Morten Sander Dunch. Ulla Petersen
og Anette Olsen og Karen Bressing (suppleant) blev genvalgt. Vi sagde farvel til Bo Richart som revisor og
goddag til Birgit Nielsen.

KLUBAFTENER OG ANDRE TILBUD
Tirsdag den 3. maj kl. 17:30 – emne udmeldes senere - Der udsendes særskilt indbydelse. Tilmeld gerne
på opslagstavlen eller e-mail: ulla@bp-u.dk.
Tirsdag den 2. juni kl. 17:30 – emne udmeldes senere - Der udsendes særskilt indbydelse. Tilmeld gerne
på opslagstavlen eller e-mail: ulla@bp-u.dk.
Søndag den 24. april kl. 9:00 – Sydhavsøernes Rokreds – åbning/standerhejsning på Alstrupgrunden.
Der er lidt kaffe/brød kl. 9.00 derefter er der lidt småopgaver, som skal udføres på grund og hus. Kl.12.30
hejser vi standeren, hvorefter der er et par pølser. Indbydelsen hænges på opslagstavlen. Villy Hansen
beder om tilmelding aht. indkøb.
30. maj – LADY WALK I NAKSKOV. Anne-Käthe er holdkaptajn – tilmelding på opslagstavlen!!!!

ROAFTENER, ROSPINNING MV.
Vi har nu aftenroning tirsdage og torsdage kl. 17:30. Svend Rykær har skrevet rundt til medlemmerne

om at påtage sig en brovagt. Tak, hvis I bakker op. Der blev efterlyst mere fleksible muligheder for at
deltage i aktiviteter i klubben. Derfor en opfordring om at melde tilbud bredt ud.
Rospinningsholdene – instruktørerne bestemmer hvornår de holder ”sommerpause”
Roning – som udgangspunkt tirsdage og torsdage kl. 17:30, men meld gerne ind med andre muligheder.
Træning ungdom – kontaktperson: Morten Borg Jensen.
SUP – Stand Up Paddeling – kontaktperson: Mai Wandrup.

SVØMMEHALLEN – HUSK at aflægge svømmeprøve (300 eller 600 meter)
Der er kun 1 mulighed i foråret – nemlig fredag den 22. april kl. 17-18.

DONATIONER – VI HAR MODTAGET – MANGE TAK
Trygfonden – 10 styk nye redningsveste er modtaget. Flotte neongule veste.
OK-Fonden – 4.000 kr. til at understøtte ungdomsroernes træningsmiljø.

KONTINGENT – frist for april kvartal er 30-04-2022 – 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.

