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Husk vores kalender

Hvis du vil følge med i klubbens
aktiviteter, er kalenderen på vores
hjemmeside et godt sted at kigge.
Klik på plustegnet, og du kan se om der
er yderligere oplysninger om aktiviteten
Hvis du har aktiviteter der har
fællesinteresse, kan du kontakte et
bestyrelsesmedlem eller Kristian Rud,
som kan sætte det i kalenderen

Datoer du skal være opmærksom på

3. august – Sport og spas i klubben
8. august – Strømmens pølsetur til klubben
23. august - Ungdomsholdet overnatter i
klubben
6. september – Ungdomsholder afholder
”klubmesterskaber” for unge og gamle
7. september – Tour de Gudenaa
8. september – Naturens dag i klubben

Næste arrangementer
• Sport og spas den lørdag 3. august – fra kl 8. Medbrig morgenmad og madpakker. Aktivitet så længe nogen
gider. Bent er tovholder
• Pølseturen torsdag den 8. august omkring kl. 16 – Nærmere om arrangementet senere, vi plejer at ro dem i
møde. Bent er tovholder
• Fænø rundt for kajakker og inrigger lørdag den 17. august – Beregn 6 timer - afhænger af vejret
• Ungdomsholdet overnatter i klubben den 23. august – Lotte og Kristian er tovholdere
Fællesroning torsdag
Vi prøver om vi kan samles omkring en fælles klubaften her i efteråret TORSDAG Kl 18:30. der behøver ikke at være
fælles starttidspunkt. Kom som du kan nå det til. I tilfælde af dårligt vejr kan der jo øves balance i kravlegården. Tag det
som en god måde at lære andre klubmedlemmer på.
Tour de Gudenå
Er der nogle der vil prøve udfordringerne? Der kommer seddel op som interesserede kan skrive sig
på. VIGTIGT: Klubben står IKKE for at arrangere turen, det er dig selv i samarbejde med andre tilmeldte.

Instruktør uddannelse
Per Hertzum-Larsen og Kristian Lassen er tilmeldt kajakinstruktør kurset IPP 1 her i august. Dette er en styrkelse af
ungdoms- og frigivelsesholdene.
Frigivelsesholdet 2020
Vi har kun plads til 10 medlemmer, så hvis du kender interesserede, så få dem tilmeldt Kristian Ruds liste.

Vi bliver støttet af
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Mere støtte til klubben

Middelfart Sparekasse, som er vores bank, har støttet vort arbejde med udskiftningen af
en inrigger med kr.7.500,-, hvilket betyder at vores økonomi ikke presses helt så hårdt
som vi havde frygtet. Vi har nu tilsagn om kr. 112.500 øremærket dette projektet.

Inriggerprojektet
Bestyrelsen bad om medlemmernes reaktion på en eventuel gennemførelse af inriggerprojektet, med den
konsekvens, at klubkassen vil blive kraftigt drænet, da vi i forhold til vort budget mangler ca. 40.000. Medlemmerne
har kun givet positive og konstruktive tilbagemeldinger til nyanskaffelsen. Vi har besøgt bådebyggeren, og
gennemgået betingelserne for bestillingen. Fotos fra Agerbirks Bådebyggeri hvor Thomas havde lavet mug-up af det
ekstra bord monteret på en 2er.

Vi har besøgt Rudkøbing Roklub, som har en lignende båd, og en klub der er lige så flot som båden. Vi roede 4-5
kilometer, og som det ses på smilene, blev den godkendt. Det er en flot og dejlig båd som vil kunne holde Føns
Søsportsklub ud i mange år. Båden, som tænkes at erstatter Johannes, er bestilt, og er planlagt til levering den 1.
oktober.

Sæsonens sidste planlagte anskaffelse
Klubben har afsat kr. 12.000 til en varmepumpe. Denne forventes installeret, igen lidt afhængig af vores økonomi,
inden det bliver rigtig koldt, så håber vi, at vinterroerne får lidt varme til kroppen, når de klæder om i klublokalet.
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