Føns Søsportsklub – Nyhedsbrev
Oktober 2018
FDFere på besøg:
D.3. september havde klubben besøg af 16 FDFere fra Brenderup Harndrup. Det var fint vejr og alle havde en fin aften.
Jørgen, Hans og Lotte var hjælpere.
KFUMspejdere på besøg:
D.15. september havde klubben så besøg af 12 spejdere fra Nørre Aaby også de havde en fin aften. Søren, Jørgen og
Poul var hjælpere.
Tour de Gudenå:
Dagny deltog den 8. september. Samlet blev hun nr. 53 – og nr. 6 blandt kvinderne – og nr. 1 i sin gruppe. Hun
tilbagelagde de 71 km i tiden 7.11.09 flot! Til lykke med en flot indsats.
Naturens dag:
Den 9. september, blev udfordret af dårligt vejr i starten. Men vi havde 22. besøgende, hvoraf de 10 var unge. De var
alle på vandet, og vi havde derfor tid til at hjælpe. Vi fornemmer at der var potentiale til 2 nye familiemedlemsskaber.
Det blev en fin dag, selv om vi godt kunne have ønsket os lidt flere gæster.

Parkering - og anvendelse af klubbens udendørsarealer:

Skitse, ikke målfast

Det område som klubben frit kan disponere over er markeret med 3 fliser placeret 17 meter parallel med klubhusets
gavl. Desuden er parkeringsafstanden til kajakhuset markeret med én flise.
Parker altid parallel med klubhusets gavl, hvis du ikke benytter de 2 pladser ved kajakhuset side.
Hold vejen fri.
Klubben har selvfølgelig adgang til pontonbroen ved ophalerstedet. Vi kan ikke benytte de øvrige arealer til ophold
eller parkering uden aftale med Palle.
Vær med til at respektere Palle, og informer medlemmer og gæster om dette.
Standerstrygning:
Vi foretager standerstrygningen søndag den 28. oktober kl. 11:00 – vel mødt til denne sørgelige begivenhed.
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Fornemt besøg på broen:
Birgit Bisander har sendt os dette fine billede. Da hun og Vibeke skulle ud og ro lå denne makker og gjorde sig til på
broen. Den gled i vandet og kravlede op igen et par gange. Tak for billedet Birgit!

Vi fik Nordea-fondens støtte:
Fredag den 21. september fik vi tilsagn om støtte til vores broprojekt, som nu er finasieret. Vi afventer nu på tilsagn
fra Middelfart Kommune om lovliggørelse af vore 2 broer. Vi har fået oplyst en sagsbehandlingstid på 1-3 måneder. Da
der fra tidernes morgen altid har ligget en bro i Ronæs forventer vi et positivt svar, og vi kan dermed kan få frigivet
beløbende fra Middelfart Kommune og Nordea-fonden, og starte projektet op.
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