NYHEDSBREV NR. 44 – april kvartal 2019
VELKOMMEN TIL SÆSON NR. 114.
Søndag den 31. marts hejste vi en sprit ny og flot klubstander (1000 tak til Hanne for levering). Så nu
er der ingen undskyldning – der er nu mulighed for at komme på vandet og få glæde af vinterens hårde træning i motionsrummet.
JEG HÅBER AT VI SES TIL EN ELLER GERNE MANGE ROAFTENER TIRSDAG ELLER TORSDAG
KL. 17:30 – ELLER LAV EN ANDEN AFTALE OM AT KOMME PÅ VANDET.
VI SKULLE GERNE ”BRYDE” TENDENSEN MED, AT DER ER LANGT FLERE MEDLEMMER I MOTIONSRUMMET END PÅ VANDET.

GENERALFORSAMLING

På klubbens generalforsamling den 5. marts blev der gjort status for det forgangne år. Jette Lohse
sagde farvel til bestyrelsen og det samme gjorde suppleant Eigil Juhl. Jørgen Wandrup trådte ind i bestyrelse, fra en suppleantpost, og Anne-Käthe Hansen samt Karsten Lolle blev valgt som nye suppleanter.

STANDERHEJSNING MED BÅDDÅB –
SØNDAG DEN 31. MARTS 2019

Mai Wandrup holdt åres ”åbningstale” med mange ønsker for
sæsonen bl.a. med håbet om, at medlemsskarens gennemsnitsalder skulle sænkes. Mai synes at klubben har meget at
byde på, og fortalte om dyre- og plantelivet, der kan opleves
på Sakskøbing Fjord.
Dagen bød på dåb af 3 både: 2 nye kajakker, der er indkøbt
med tilskud fra Guldborgsund Kommunes Folkeoplysningsudvalg. Den ene kom til at hedde Slotø og den anden Enehøje –
begge dejlige og spændende øer i Nakskov Fjord. De fik en
masse pæne ord og ønsker med på vejen af de to gudmødre.
En af klubbens få unge medlemmer – vores kaproer – David Wandrup døbte en for os ny singlesculler.
Den fik navnet Sleipner, som var navnet på Odins grå , ottebenede hest, der flyvende i luften kunne
bringe ham hvorhen han ville. David håber, at han med den nye båd kan gøre sig gældende på kaproningsbanerne. Båden er købt for penge ”lånt” i klubkassen, men med håbet om, at pengene kommer
tilbage ved sponsorater. De 6.000 kr. er netop gået ind på kontoen fra OK-fonden/ Fritidssammenslutningen og der sælges støttemærker til henholdsvis 50 og 100 kr.
Herefter blev der serveret kaffe og kage (tak til KAGELEVERANDØRERNE) i det lune klublokale på 1.
sal, hvor vi kunne se tilbage på en aktiv vintersæson. Leif Bilslev-Jensens navn skal igen graveres på
den store pokal, idet han suverænt har tilbagelagt fest kilometer på romaskinen nemlig 1.738 km. De
næste på listen har roet 672 og 613 km. Kirsten Sandfeld har været mest flittig på både løbebånd (230
km) og cykel (759 km). Eigil Juhl havde crosset sig gennem vinteren med 402 km. TILLYKKE!

KLUBAFTENER

Klubaften tirsdag den 7. maj 2019 kl. 19.00 – er grillen klar – du tager det kød med, som du gerne vil grille. Herudover medbringes tilbehøret og drikkevare. Vi spiser sammen og laver en kande kaffe. Det plejer at være super hyggeligt. Der er mulighed for at tage en frisk rotur først.
Klubaften tirsdag den 4. juni kl. 19.00 – er grillen klar – du tager det kød med, som du gerne vil
grille. Herudover medbringes tilbehøret og drikkevare. Vi spiser sammen og laver en kande kaffe. Det
plejer at være super hyggeligt. Der er mulighed for at tage en frisk rotur først.

ROSPINNING – nogle af holdene fortsætter – instruktion kajak/roning mv.
Mandag:
Kl. 17:00 – 18:00: Bente Rykær.

Tirsdag:
Kl. 09:00 – 10:00: Svend Rykær. Kl. 10:15 – 11:15: Ulla Petersen.
Torsdag:
Kl. 09:00 – 10:00: Svend Rykær. 10:15 – 11:15: Ulla Petersen.
Ungdoms- og kaproningstræning – kontakt Morten B. Jensen.
Kajakinstruktion: Claus Lohse og Søren Sandfeld; Roinstruktion: Svend Rykær og Ulla Petersen.

VI SVØMMER SNART FOR SIDSTE GANG INDEN SOMMERPAUSEN

Du kan lige nå at få aflagt din svømmeprøve – 300 meter for roning og 600 meter for kajak.
Grib fat i en fra bestyrelsen eller livredderen, hvis du vil have talt baner. Vi har følgende fredage tilbage inden sommerpausen: 5., 12. og 26. april – fredage kl. 17:00 – 18:00.

HOLD ØJE MED INDBYDELSER I DIN MAIL-BOX OG PÅ OPSLAGSTAVLEN
SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN

i januar spurgte vi medlemmerne om, at tilkende give deres interesse for forskellige opgaver i roklubben. Der var desværre ikke en stor svarprocent, men 23 sendte et skema retur –
TAK for det. Der var nogen fine tilkendegivelser, og nogle af disse er iværksat/udmøntet, og
bestyrelsen vil bruge besvarelsen som en ressourcebank, så vi vender tilbage og beder om
hjælp. Efterfølgende har bestyrelsen taget beslutning om IKKE at afholde Sankt Hans Fest –
eller som minimum holde en pause. Vi ønsker at bruge kræfterne på en anden måde.

KONTINGENT – frist for april kvartal er d. 30-04-19 – 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 roklubbens kasserer Merethe A. Hansen svarer gerne på
spørgsmål vedrørende kontingentindbetaling.
NB: Det er MEGET vigtigt, at du skriver dit medlemsnummer på din indbetaling, og på den
måde gøre 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).

OBS – OBS – MEDLEMSGODE – leje af 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.

HUSK du har mulighed for at leje et smårumsskabe

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 det elektronisk 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 ved PC’en – så hjælp ham.

HUSK vores hjemmeside: http://www.saxkjoebing-roklub.dk – Vores redaktør Palle Tørnqvist
efterlyser altid nye indlæg, billeder mv. Det er fint, at lægge billeder op på vores Facebook-gruppe,
men husk også at sende til Palle Tørnqvist. I kan også bruge siden til ros og ris samt gode ideer.
Har du fået en ny e-mail, så send oplysningen til  Svend: svend.ry14@gmail.com eller Ulla.

