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Formanden
Vi har haft mange besøg i klubben i forbindelse med vores åbent hus arrangementer. Vi må erkende, at
der ikke er så mange, der efterfølgende er mødt op i klubben.
Det giver lidt tanker om, at vi måske holder vores åbent hus arrangementer for tidligt på sæsonen, da
vejret efter arrangementerne først i maj ikke var det bedste. Har I nogle idéer til, hvordan vi ellers kan
gøre det, ja så kom endelig frem med dem.. I sidste ende kommer det os alle til gode, at få flere nye
”ansigter” i klubben.
Men under alle omstændigheder, har vi vist klubben frem, og håber der er nogle, der vil besøge os på et
senere tidspunkt.

Nyt medlem
Vi vil gerne byde velkommen til


Hanne Kjeldbjerg

som nyt medlem af klubben.
Tag vel imod Hanne, og vi håber, hun vil få glæde at medlemskabet hos os.

Roning på andre tidspunkter
Hvis du får lyst til en rotur på et tidspunkt, hvor der ikke er rotider i klubben, vidste du så, at du har
mulighed for at komme i kontakt med andre roere på klubbens SMS liste ?
Under fanen ”For medlemmer” kan du se, hvem der gerne vil kontaktes – og du kan også selv melde dig
til ordningen.
Som roere er vi begunstiget af, at vi kan dyrke vores sport, blot man har en styrmand med – og vejret er
til det.. Så benyt muligheden med SMS roning.

Aktiviteter
Vi har tilføjet flere ture på listen på hjemmesiden – kig på den og få noteret datoerne ned, måske vejret
bliver godt… 
Kom endelig frem med ideer om, hvad du kunne tænke dig af ture, så får vi dem meldt ud…
OG, du kan nå at tilmelde dig til turen på onsdag den 28.6. til Stolbroløkke…!!!

Landistance Kaproning fra A-Z
Hvert år arrangeres der Langdistance kaproning. Der er mulighed for at deltage i en information om dette
fælles arrangement i Vejle Roklub søndag den 6.8.2017 fra kl. 10-14. Invitation vedhæftes.

Kanindåb
Den årlige kanindåb holder vi lørdag den 19. august og vi håber de roere, der ikke er døbt, vil være
med til at holde traditionen i hævd og melde sig til kanindåben.
Men under alle omstændigheder holder vi en ”kaninfest”… så notér datoen!!

Døgnroningen
Som vi tidligere har meldt ud, blev der roet 178 km og sponsorerne var igen venligt stillede overfor
klubben, idet vi fik 12.453,- kr. i sponsorater.
Tak til alle der havde mulighed for at bidrage og ikke mindst til sponsorerne – husk at støtte dem, de
støtter din klub:
Aksel Tang Tømrer/Snedker Aps, Sønderborg,Byens IT v/Karsten Madsen, Aabenraa, Augustenborg
Bilbørs v/Kurt Blaudzun, AutoCentrum, Sønderborg, Tandlæge Bent O. Jørgensen, Augustenborg,
Bygma A/S, Sønderborg, Augustenborg Farve og Tapet, Delikatessen, Augustenborg, Elektrikeren,
Sønderborg, Fynsk og Søn, Nordborg, Garant Sønderborg/Als Gulvservice, Sønderborg, Johns
Autoservice, Sønderborg, Kallehave Stål og Montage v/Jan Kallehave, Nordborg, Helge Bruhn A/S –
smedeservice, Sønderborg, Hertugblomster, Augustenborg, Hardy Becks eftf., v/ Johnny Beck, LetKøb v/Leif Hansen, Augustenborg, Teknidan, Sønderborg, Thøisen Murerfirma, Augustenborg,
Midtals Tømrerforretning, Augustenborg, Mj Værft, Augustenborg, Malermester Morten Duus,
Sønderborg, Nikosax A/S, Padborg, F24/Nærkøb v/Peter Thomsen, Augustenborg, Guderup Auto Aps,
SIB A/S, Sønderborg, Super Brugsen, Augustenborg, Sønderborg Værktøjsfabrik A/S, Stark,
Sønderborg.

Peter tager sig godt af vores gæster fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen..

