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Oktober 2022
Når du bruger klubben, sluk lyset, brug varmen fornuftig og hjælp os og samfundet med at spare på energien. Tak.
Tour de Gudenå. D. 10. september drog 10 medlemmer af klubben til det midtjyske for at deltage i Tour de Gudenå.
Det er den største deltagelse fra klubben i mange år. Vi havde deltagere med på alle distancer 70 – 42 og 23 km.
Vejret var ok, vi mødte en regnbyge på vej derop og så blæste det det op i løbet af dagen, hvilket dem på de længste
distancer fik at mærke.
På 70 km ruten deltog Dagny og kom ind i tiden 7 timer 09 minutter og 40 sekunder hvilket resulterede i en 3 plads på
distancen hos damerne. Flot! Og tillykke.
På 42 kilometeren kom Sven ind i tiden 4.06.33, Lasse kom ind i tiden 4.23.55, Kristian L kom ind i tiden 4.49.07.
Jørgen kom ind i tiden 4.59.04 og Søren kom ind i tiden 5.09.17.
På 23 kilometeren kom Hans A ind i tiden 2.12.16, Lise kom ind i tiden 2.55.22. Mona kom ind i tiden 2.55.28 og
Elisabeth kom ind i tiden 2.56.18.
Efter vi var kommet i mål i Randers var der tid til at udveksle erfaringer og hygge. Alle syntes at have haft en god
oplevelse. Sådan et arrangement kunne vi ikke klare uden vores hjælpere og chauffører så derfor en stor tak til Anja,
Annesofie, Dennis, Herdis, Tommy og Lars for hjælpen. Vi tager afsted igen næste år, måske endnu flere! Hans A.

Elisabeth starter i Ulstrup

Lassen bærer over i Tange

Dagny får overrakt sin medalje

Pyha det var hårdt

Naturens Dag den 11. september. Som vi plejer havde klubben tilmeldt sig Naturens Dag og da vejret var fint havde
de 8 -10 klubmedlemmer som var mødt frem for at hjælpe og set frem til et stort fremmøde af gæster. Den holdt bare
ikke! Da det var ved at være slut fik vi en gæst, den eneste på hele dagen. Hende var vi glade for! Spørgsmålet er om vi
skal deltage i denne aktivitet fremover da vores besøgstal sidste år heller ikke var for stort. Hans A
Standerstrygning hører sammen med efteråret. Søndag den 30. kl. 12:00 stryger vi standeren, efter en sidste tur på
fjorden i forhåbentlig flot vejr. Både før og efter den blå stander er erstattet med den rød/hvide, samles vi som det
passer den enkelte om en kop kaffe og vores medbragte madpakke. Vi kan vist allerede nu tænke på en god sæson,
hvor vi forventer at runde omkring 25.000 km.
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De nye sæder til Fyn og Skanseodden er blevet sat i bådene. De er blevet en fornøjelse at ro i de gamle træbåde.

Ungdomsafdelingens overnatningstur fredag d.23/9 blev ændret til en hyggeaften i klubben. Vi startede med
almindelig træning, hvor vi roede en tur på sydsiden af fjorden, ca. 5 km. Herefter spiste vi pizza, som Dennis havde
været så venlig at hente til os, tak for det! Da alle var blevet mætte, var der hygge med brætspil og boksespillet jabii, der blev kæmpet intenst til mørket faldt på. Alt i alt en rigtig hyggelig aften for de ca. 15 fremmødte. Kristian L.

Beklager, men fra lørdag den 15. oktober vil
kajakpontonen ikke længere kunne benyttes, da vi
begynder arbejdet med at ændre betonplinten til det
nye anlæg som vil være i drift medio november,
Da betonen skal hærde i 30 dagen, inden det bliver
belastet af den nye landgang. Kajakfolket må bruge
inriggerbroen så længe.
Den nye kajakbro, som har arbejdstitlen ”Alle kan være på vandet hele året”, og som i princippet vil ligne den
eksisterende, har vi nu bestilt. Ilandstigningsbøjlen, som er under udvikling, er ikke indtegnet på skitsen.
Arbejdsgruppen følger sammen med bestyrelsen processen. Vi har også lavet en aftale med Thomas fra Ronæs
Entreprenør om at renovere betonplinten. Som det ser ud nu, overskrider vi vores budget med ca. 1.400 kr. Så det
store projekt til næsten 190.000 er under kontrol.

Sidste nyt, Palle og klubben har forlænget vores aftale med 5 år, således at vores lejeaftale nu gælder til 2032.
Samtidig har vi overtaget ansvaret og omkostningerne for gulvvarmen i baderummet. Lejen skal genforhandles 2027.
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