medlem af

Ugentlig roaften
Roaftenen er som tidligere meddelt flyttet til torsdag aften kl. 17-20, og der har været god tilslutning - ikke mindst af de nye som jo skal ro 60 km
for at blive endeligt frigivet. Den sidste roaften
gik til Grisby en dejlig sommeraften.
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vil kunne påbegynde arbejdet umiddelbart efter
efterårsferien. Vi vil da få brug for hjælp til bortkørsel af den gamle beklædning og isolering m.m.
Planen er at grunde med træolie i år og så male
næste år.
Grillaften
Det blev som altid et hyggeligt samvær med god
mad, sang og fødselsdagslagkage. Vi sad ude til
sent i den lune og lyse sommeraften.

Aftentur til Årsdale i vidunderligt sommervejr
Svællinger/svaner
3 svællinger har allerede roet de 60 km. og er
dermed frigivet til at ro på egen hånd og har fået
udleveret nøgler. De 3 sidste mangler stadig nogle
få kilometer.
Klubtur og roaften
Klubturen søndag d. 19. juni måtte desværre aflyses, da DMI meldte om regn, torden og hård vind,
så den må vi have til gode. De få fremmødte til
roaftenen d. 30. juni blev efter en kort rådslagning
enige om at blive på land.

Morten og Birgitte modtager Svanebrev

De årlige kajakøvelser
Fristen for at gennemføre de årlige kajakøvelser
var 1. juli, så nu er det absolut sidste udkald til at
få det på plads. Havet er 15-20 grader, så skulle du
mangle nogle af de våde øvelser, er der ikke længere nogen undskyldning. I ved selv, hvem det
drejer sig om – det er ganske få - så få lettet jeres
evt. dårlige samvittighed og husk at krydse øvelserne af på skemaet, som hænger på kosteskabet i
klubstuen.
Facaderenovering
Budgettet lyder på 316.000 kr., og vi har i alt fået
bevillinger fra fondene på 320.000 kr. Vi har derfor haft møde med Niels fra Årsdale Byg, aftalt
alle detaljer og bedt om et endeligt tilbud. Niels

Husorkestret ”De 3 Katastofer” akkompagnerer fællessangen

September
Lørdag d. 3.

Grillaften kl. 17

Lørdag d. 17.

Fællestur kl. 9-16
Oktober

Lagkage og fødselsdagssang

Mandag d. 3.

Den nye svømmesæson starter. Hver mandag kl. 19-20

Lørdag d. 15./16.

Sidste fællestur kl. 9-16

Søndag d. 30.

Standerstrygning

Svømmeveste
Vi minder om, at klubbens svømmeveste fra i år kun er til rådighed
for svællingerne i deres første år.
Derefter skal man anskaffe sin
egen svømmevest. Dette sker,
fordi vi betragter svømmevesten
som personligt udstyr, men også af hygiejniske
grunde, da coronaen stadig spøger i baggrunden.
I den forbindelse vil klubben tilbyde medlemmerne en svømmevet - og i første omgang kun 1 pr.
medlem - af mærket Baltic Dinghy Pro (se billedet) til en favorabel pris af 50 kr. Vi har 11 stk. i
forskellige størrelser. Hvis du er interesseret, kan
du hente en, tage den med hjem og betale 50 kr.
på MobilePay nr. 395008 med teksten: ”Dit navn”
og ”svømmevest”.
DGI/DKF midler
DGI har bevilget os 20.000 kr. til indkøb af grej.
Man må sige, at vi igennem årene i den grad har
fået valuta for pengene, hvad angår vores medlemskab af DGI.
Kalenderen
Juli
Roaften torsdag kl. 17-20 (hele sæsonen). Ellers
ingen faste arrangementer i juli. Bestyrelsen holder ferie.
August
Onsdag d. 17.

Bestyrelsesmøde

Lørdag d. 20./21.

Fællestur kl. 9-16

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer

