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Broerne: De blev taget op den 4. november – Niels Ulrik fra Juelsgaard var ekstern hjælper, som med sin
teleskoplæsser gjorde opgaven nemmere end i mange år. Tak for hjælpen.

Hans A har sat sin lille kajakbro ud som støttes godt af den kendte sandpude. Om inriggerbroen skal ud igen, venter vi
spændt på? Kajakbroen ligger med bunden i vejret, hvor den tørrer, og skal have en større renovering, da
pæleormene har været hårde ved. Søren er projektmageren her, selvfølgelig sammen med hjælpere. Broen ved
Corfitz har det heller ikke så godt. Så der er også lidt arbejde at lave der til foråret. Broer er ligesom havearbejdet –
uendeligt.
Aktiviteter: Inriggerroerne er gået i hi, de kan jo ikke lide at stå i vand over anklerne, men kajakroerne som altid stadig
er aktive, og der er faktisk roet en del i november. Dejlige medlemmer. Sæt 2 kryds i kalenderen, den 20. februar
generalforsamling i Føns gl. Skole og den 24. februar vintertur. Nærmere om dette senere.
Gæster: Da Vends Motorik- og Naturskole pludselig kom i
pladsproblemer, så den 22. november lånte de klubbens
faciliteter til frigivelseskursus for 8 kanoroere. Det gik godt, og
de sagde mange tak for hjælpen.

Nordeafonden. Den 22. november fik vi sammen med mange
andre det fysiske bevis for Nordeafondens støtte til vort
broprojekt. Det var et fint arrangement hvor regler og
betingelser blev ridset op. Ingen tvivl om, at de vil os det godt.
Kommunen har indikeret en sagsbehandlingstid på 1-3
måneder, for vor ansøgning om lovliggørelse af vore broer, så
vi må forvente svar i løbet af kort tid.
Når vi har tilladelserne i orden, går vi sammen med Palle, i
gang med at realisere vore planer.

Historien om en mus: Som I sikkert har lagt mærke til, har vi mus i klublokalet. Nu har jeg fanget den, eller i hvert fald
en af dem - ganske utilsigtet😊. Jeg har været ude og ro en tur og da jeg kom hjem, stillede jeg tasken på bordet i
bryggerset og op af tasken kravlede en mus. Den rendte lidt frem og tilbage på bordet og sprang så ned i en brændekurv
hvor den gemte sig i brændet. Jeg fik hurtigt båret kurven udenfor og kunne bagefter iagttage musen kravle rundt
ovenpå brændet. Nu har jeg båret brændekurven ind igen EFTER FØRST AT HAVE KONTROLLERET AT DER IKKE
VAR NOGEN MUS I! Synes lige at jeg ville dele denne pudsige oplevelse med jer. Hans A.

I og jeres familier ønskes en glædelig jul og et godt nytår
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