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Formanden
Igen i år har vi været forskånet for den hårde og lange vinter og vi har ikke tidligere oplevet, at have haft
vand ”på anlægget” i klubben indtil udgangen af januar måned.
Lad os håbe det er et varsel for, at sommeren også bliver varm og ikke blæsende (hele tiden)….
Bådene er stort set klar til at komme på vandet, men vi må have tålmodighed et par måneder endnu.
Tak til de, der har haft mulighed for at være med til det arbejde.

Nyt medlem
Vi starter det nye år med at byde velkommen til
Jørgen Broder Nielsen
som nyt medlem af klubben. Tag vel imod Jørgen – og vi håber han vil få stor glæde af ro-sporten.

Førstehjælpskursus
Vi har fået bevilliget 10.000,- kr. fra Fabrikant Mads Clausens Fond til afholdelse af et førstehjælpskursus
målrettet mod søsportsklubberne. Kurset er derfor kun et to moduls kursus.
Kurset afholdes
Mandag den 5.3.2018 og mandag den 12.3.2018, begge dage med start kl. 17.00 til kl. ca. 21.00. Det er
to sammenhængende kursusaftener, så derfor skal man deltage begge aftener. Kurset holdes i kantinen
på Augustenborg Skole. Der er en bid brød i en af pauserne, så vi ikke går helt sukkerkolde…
Tilmelding til Vilhelm på formand@augustenborg-roklub.dk eller 2295 6881 senest lørdag den
24.2.2018. Der er kun plads til 16 deltagere, så her gælder først til mølle princippet…
Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage i kurset, da det jo er til alles bedste.

Generalforsamling.
Som tidligere meddelt afholder klubben den ordinære generalforsamling tirsdag den 20. marts 2018 kl.
19.00 i klubhuset; vi mødes kl. 18.45 ved P-pladsen ved skovleddet, hvis man vil have selskab ned
gennem skoven.

Indkaldelse til generalforsamlingen sendes ud senere – men notér datoen .. 

Standerhejsning
Vi holder standerhejsning lørdag den 7. april med mødetid kl. 10.00 – standeren går op kl. 13.00 med
efterfølgende kaffe mm - så sæt et kryds i kalenderen allerede nu!
Formiddagen skal vi bruge på at få gjort hus og omgivelser klar til den kommende sæson.
Vær med til at mærke forårets komme – og hvis vejret er til det, ja så også en tur på vandet.

Svømmeprøve / svømmehalstimer m.m.
Vil du have aflagt svømmeprøven på de 300 m indendøre, er der medlemmer til stede i svømmehallen,
der vil tælle baner tirsdag den 6.3. og tirsdag den 13.3.2018 med start kl. 21.00 i Humlehøjhallen. Ved
en fejl har vi tidligere skrevet, at der også var mulighed for at tage svømmeprøve den 20.3., men der har
vi jo generalforsamling.
Da vi som bekendt dyrker vores sport på vandet vil vi under alle omstændigheder opfordre medlemmerne,
til at få egne færdigheder prøvet af i vandet også, og skal du på langtur, skal du et smut i vandet for at
tage prøven.
Ønsker du fælles transport så kontakt Vilhelm.

Aktiviteter i 2018.
Åbent Hus
Klubben holder Åbent Hus mandag den 7. maj fra kl. 18.30 til kl. 20.00 og tirsdag den 8. maj fra kl. 9.30
til kl. 11.00 og igen fra kl. 18.30 til kl. 20.00.
Torsdag den 3. maj 2018 kl. 15.30 – 17.30 holdes der også åbent hus, men målrettet de ansatte i
Landbrugsstyrelsen. De vil modtage en invitation direkte fra os.
Har du mulighed – mangeårigt medlem eller mindre – så kig ned og vær med til at snakke med de forhåbentlig - mange gæster, der vil besøge os.
Men husk: Åbent hus gør det ikke alene. Nu hvor sæsonen er lige foran os, så husk at fortæl om roning
til dem du møder på din vej og er man forhindret til åbent hus, så tager vi gerne imod nye medlemmer
mandage og tirsdage kl. 18.30.
Vi vil helt sikkert gerne have flere nye medlemmer, så hvis du har nogle gode idéer til, hvordan vi kan
gøre opmærksom på os selv, så skriv endelig ved at svare på denne mail….

Døgnroning
Vi holder den årlige døgnroning fra fredag den 25.maj kl. 15.00 til lørdag den 26. maj kl. 15.00. Alle
kan være med, så notér datoerne og vær med til at ro penge hjem til klubben fra vores mange sponsorer!
Døgnroning går ud på, at vi har en 2-åres inrigger på vandet i 24 timer med skiftende mandskab, hvor
minimumstiden er 1 time – den anden vej har vi ingen regler !!
En week-end tur
Fra fredag den 29.6. (eftermiddag) til søndag den 1.7.2018 er der en ”tur med overnatning” og hvis vejret
er til det, så er målet Als rundt – 105 km. Alternativt roer vi efter vejr og vind, med ca. samme antal roede
km.

Notér datoen, hvis du har mod på at prøve turen…
Madpakketure
I lighed med tidligere arrangeres der madpakketure i det sønderjyske ronetværk og i ronetværk syd. Hold
øje med opslagstavlen og hjemmesiden. Vi forventer oversigten over turene er på plads primo marts
måned.
Det er en rigtig god måde, at komme rundt at prøve, at ro i andre farvande, så mind dine rokammerater
om muligheden…
Fællestur med Risskov Roklub
I år er det vores tur til at arrangere en tur, hvor medlemmer fra Risskov Roklub besøger os, lørdag og
søndag den 15. og 16.9.2018. Vi er i gang med at planlægge turen, som forventes at gå til Slesvig. I hører
nærmere.
Andre ture?
Som noget nyt, vil vi i år sætte en liste op på opslagstavlen og på hjemmesiden, men idéer til, hvilke ture,
man kunne tage på. Så får du lyst til en tur, så tag fat i dine rokammerater...

