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VELKOMMEN TIL EN NY ROSÆSON. Det er forhåbentlig spændende læsning og nye tiltag, 
som gerne skulle give mere liv i den ”gamle” klub - Havnegade 6. Vi prøver forsøgsvis at 
flytte vores roaftener til mandage og onsdage for at se, om det kan skaffe ”flere kunder i 
butikken”. Det ville være fantastisk, da vi er mange, der synes at medlemmerne går glip af 
en masse ved IKKE at komme med på vandet.     

ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
Tirsdag den 7. marts afholdt vi ordinær generalforsamling med 18 deltagere. Vi startede med et par 
stykker smørrebrød. Formandens beretning kom omkring den manglende aktivitet på vandet, men 
takkede for opbakning til arbejdsdage mv. Ulla sluttede med at takke Anne-Käthe Hansen for at være 
suppleant i bestyrelsen. En stor TAK blev adresseret til Svend Rykær, som ikke ønskede genvalg. Det er 
blevet til mange år og Svend har haft stort set haft alle poster i klubben: formand, næstformand, rochef, 
instruktør ude og inde (som han heldigvis fortsætter) samt en række andre opgaver så som: 
medlemsregister, statistik, nøgler, materialeforvalter mm. Stor TAK – og stående applaus til Svend. Den 
nye bestyrelse er ved at finde afløsere til de forskellige poster. Det meldes ud løbende, så I kan følge 
med. Valg: Morten Borg Jensen, Mai Wandrup blev genvalgt og Tine Dunch blev valgt til den ledige post i 
bestyrelsen. Peer Hansen blev valgt til suppleant og Emmy Wandrup til revisor. Kasserer uden for 
bestyrelsen – Arne T. Larsen blev godkendt af generalforsamlingen. De nuværende kontingentsatser er 
godkendt gældende for 2024. Morten Borg Jensen er efterfølgende blevet valgt som ny næstformand og 
rochef. 

Ungdomsarbejde/kaproning ved Morten Borg Jensen: Han fortalte om de forskellige regattaer, David 
Wandrup har deltaget for Saxkjøbing Roklub i årets løb og er først fra nu overgået til Århus Roklub. Fine 
resultater for både Carl og David. Både Emmy, Mai og Carl har deltaget i ergometerroning, Carl blev nr. 2 
i lørdags og alle tre fik medaljer i mesterskabsturneringen. Til lykke! 

Saunaudvalget ved Svend Rykær/Morten Dunch: saunaen er nu afprøvet en dag det var ret koldt, 1 polet 
(20 kr.) giver ca. 73 grader efter lidt mere end en time, efter at vi har fået sat en ekstra dør i. Det er 
tilfredsstillende.  

SUP ved Mai Wandrup. Nu er der indkøbt 3 oppustelige boards, til supplement af de 7, vi har i forvejen, 
så kan vi have en skoleklasse (2 x 10 personer). Der er planer om en fast ugedag med SUP, endnu ikke 
fastlagt hvilken. Der bliver også mulighed for at deltage i konkurrencer, det meldes der ud om senere. 

Projekt - udvidelse af motionsrum ved Morten Dunch: han gennemgik tegninger og prisoverslag og har 
lavet en projektbeskrivelse, som er nødvendig ved fondsansøgninger. Der er indtil nu søgt 5 fonde og 
kommet to afslag (den ene fond har nedlagt sig selv) derfor er projektet nu ved at blive revideret for at 
kunne søge flere fonde. 

Regnskab 2022 og budget for 2023 blev godkendt.  

NYE TIDSPUNKTER FOR ROAFTENER, ROSPINNING, KAPRONING/UNGDOM MV./TILBUD  
Rospinningsholdene/træning: holdene kører efter aftale med de nævnte instruktører:   

Svend Rykær: tirsdag kl. 9:00 – 10:00 og torsdag 8:00 – 9:00 (hvis du er interesseret – tag kontakt    )  

Ulla Petersen: tirsdag kl. 10:15 – 11:15 og torsdag 10:00 – 11:00 (hvis du er interesseret – tag kontakt    ) 



Morten Borg Jensen: mandag kl. 16:30-17:30, onsdag kl. 17:00-18:00 og fredag kl. 16:00-17:00 (primært 
ungdomstræning inden svømning). Rospinning/træning slutter den 19. april. Herefter bliver de nye 
træningstider (udendørs) mandag, onsdag og fredag kl. 16:00. 
HUSK: I er altid velkommen til at fortsætte den individuelle træning, eller at lave en aftale med dem, 
som du plejer at ro med.    
Roning efter standerhejsning: NYT: som udgangspunkt mandage og onsdage kl. 17:30 eller gerne efter 
aftale. 
Ungdom/kaproning – kontaktperson: Morten Borg Jensen.  
SUP – Stand Up Paddeling – kontaktperson: Mai Wandrup. 
OBS: Hvis du godt kan lide at ro ergometer, og er konkurrencemenneske – så var det en god ide, at 
deltage i en virtuel kaproning med andre roere i samme aldersklasse og niveau (eks. begynderklassen). 
Morten Borg Jensen kan fortælle mere.   

ARBEJDSDAG OG STANDERHEJSGNING LØRDAG DEN 25. MARTS 2023 
Der er arbejdsdag den 25.03.23 kl. 10.00 og standerhejsning kl. 14.00. 

Indbydelsen er udsendt (beklager at jeg har skrevet forkert måned i emnefeltet til indbydelsen). 
Bestyrelsen håber på stor opbakning til dagen, så vi kan få lavet nogle af de opgaver, som vi ikke nåede i 
efteråret. Det kunne være: kontrol af redningsveste, oprydning, bortskaffelse af affald, støvsugning af 
ergometer nr. 1, batterier i ur i klublokalet, vinduespolering, udskiftning af defekte beklædningsbrædder 
mm. SKRIV JER PÅ LISTEN I KLUBBEN eller ulla@bp-u.dk. Hvis du vil bage en kage til eftermiddagskaffen 
– så sig endelig til. Klubben giver frokost. 

HUSK AT AFLÆGGE SVØMMEPRØVE – FØLGENDE FREDAGE KL. 17:00 – 18:00 
24/3, 14/4 OG 21/4 (OBS: dette er netop ændret pga. af en træningslejr 31/3). Du kan aflægge prøve 
over for et medlem af bestyrelsen, som gerne vil tælle: Anette Olsen, Karen Bressing, Mai Wandrup, 
Morten Borg Jensen, Morten Sander Dunch, Tine Dunch eller Ulla Petersen. Du skal svømme: 300 m = 12 
baner for roning og SUP eller 600 m = 24 baner for kajak. Du kan også komme med et bevis fra en anden 
svømmehal, hvis du foretrækker den løsning. Måske bliver der også mulighed for at aflægge prøven i det 
rette element – nemlig i Sakskøbing Fjord, når vandtemperaturen bliver en hel del højere. 

VANDTEMPERATUR  
Her i begyndelsen af rosæsonen skal vi holde øje med vandtemperaturen, og følge klubbens 
sikkerhedsregler, som du kan finde på hjemmesiden.  

KLUBAFTEN ONSDAG DEN 5. APRIL  
Pga. forslaget om ændring i roaftener – afholdes klubaften den 1. onsdag i måneden dvs. onsdag den 5. 
april. De der har lyst til en kort rotur mødes kl. 17:30. Kl. 19:00 tænder vi gasgrillen. Du medbringer kød 
og tilbehør, som kan tilberedes på grillen og spises i klublokalet. Håber at vi ses. Der udsendes 
indbydelser til de kommende klubaftener ca. 1 uge før. 

UDVIDELSE AF MOTIONSRUM 
Morten Sander Dunch arbejder fortsat med projektet med udvidelse at motionsrummet i en del af 
bådhallen. Han præsenterede status ved generalforsamlingen. Det ser spændende ud, og vi glæder os til 
at følge ”kampen” om at finde finansiering.  

KONTINGENT – frist for april kvartal er 28-04-2023 – 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.  
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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 Bach – 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. Karen Bressing er ansvarlig for nøgler/udlejning. 

MEDLEMSGODE: saunaen kan nu bruges – køb poletter! 
Opvarmning af vores sauna kræver 2 poletter á 20 kr. Så slå dig sammen med de andre på dit 
rospinningshold eller andre. Morten Borg Jensen og Karen Bressing står for salget af poletter.   

HUSK at bruge den elektroniske rojournal – se https://www.elog.dk/sax/data 
Du SKAL (meget gerne) bruge den elektroniske rojournal. ALLE typer robåde/kajak/SUP og træning kan 
noteres. Din instruktør vil gerne hjælpe dig med indtastningen.  

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 at give besked hvis du ændrer e-mailadresse 
Vi udmelder snarest en ansvarlig for roklubbens medlemsliste, hvor ændringer i e-mailadresse indsendes til. 

VIL DU VÆRE FRIVILLIG VED MADENS FOLKEMØDE OG TJENE PENGE TIL ROKLUBBEN? 
Vi har modtaget en forespørgsel fra arrangørerne af Madens Folkemøde om interessen for at være frivillig 
ved dette års udgave af folkemødet. De forventer at klubben kan stille med min. 5 personer, som tager en 
eller flere 6-timers vagter i perioden onsdag 31/5 til søndag den 4/6. Der er mange forskellige 
arbejdsopgaver fordelt over perioden. Ved at deltage vil du få: 

- 75 kr./timen pr. person til foreningen 
- Fuld forplejning under vagterne 
- Madens Folkemøde T-shirt  
- Mulighed for gratis overnatning på campingpladsen ved Engestofte Gods. 

Interesseret: kontakt Ulla Petersen på ulla@bp-u.dk eller mobil 29648331, som også kan fortælle mere om 
opgaven. Tilmeldingsfrist er 11/4. 

VIL DU MED PÅ ROKLUBBENS HOLD TIL LADY WALK mandag den 22. maj i Nakskov?  
Vi vil forsøge at lave et hold fra Saxkjøbing Roklub – Der bliver snarest hængt en tilmeldingsblanket op på 
opslagstavlen.  
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