22. august 2018

NYHEDSBREV, AUGUST 2018
Fra Bestyrelsen
Det meste af sommeren er gået og de fleste
at årets nye roere er nu friroet. Vi håber de
sidste nye også når 75 km inden standeren
stryges 30. september - ellers må de vente
med at ro igen til 1. maj.
Før sommerferien havde vi på et bestyrelsesmøde besøg af en konsulent fra DKF. Vi fortalte om de 20.000 kr. vi har til aktiviteter,
medlemsmødet i juni, og at vi gerne vil at
klubben bliver mere aktiv. Konklusionen er,
at der med hjælp fra DKF og DGI gennemføres en medlemsundersøgelse - se nedenfor samt at bestyrelsen i september holder en
”visions”aften med DKF-konsulenten.
Låsesystemet
Det nye elektroniske nøglesystem har givet
mange rynker i panden på alle i klubben sikkert af forskellige årsager, men nu er det
oppe at køre. De involverede har udført et
stort og langstrakt stykke arbejde med mange tekniske og praktiske bespænd, som ikke
var mulige at forudse.
Hvis man ikke allerede har afhentet en brik,
er det stadig muligt på klubaftener - onsdage
kl. ca. 19.30-20.
Ekstra arbejdsdag
Vi har lagt en ekstra arbejdsdag lørdag 22.
september. Huset skal males og derfor er der

lagt en alternativ dato 29. september, hvis
vejret driller.
Medlemsundersøgelse
Sidst i august får alle medlemmer en mail
med link til en undersøgelse. Undersøgelsen
skal afdække vores ønsker til klubben, og
dermed hjælpe os til at gøre klubben endnu
bedre for alle medlemmer.
I må gerne svare hurtigst muligt, men alle
har et par uger til besvarelsen. Resultatet
skal bruges på mødet med DKF-konsulenten
10. september.
Medlemsmøde - juni
På medlemsmødet i juni diskuterede vi,
hvordan de afsatte midler til klubaktiviteter
skal bruges. Der var et mindre fremmøde på
ca. 20 medlemmer med en bred repræsentation: unge, seniorer, 60+, nye, erfarne, kapog turroere.

•

EFTERÅRSTUR TIL SILKEBORG
VANDREHJEM - 27.-28. OKTOBER

Løb og stævner
•

ÅM, BRABRAND - 25. AUGUST

•

TOUR DE GUDENÅ - 8. SEPT

•

ÅM MARATON - 15. SEPTEMBER

•

STØT BRYSTERNE (KVINDELØB)6. OKTOBER

Der var mange ønsker om aktiviteter uden
udgifter, fx flere ture og faste træningstidspunkter. Der var også en række forslag til
indkøb, som bestyrelsen vil foreslå prioriteret i starten af efteråret.

Bestyrelsen håber alle når at nyde den sidste
måned i sommersæsonen og kommer til ÅM
- gerne både på Brabrand og Bugten.

ÅM og Tour de Gudenå
ÅM - 25. august
Denne lørdag er der kortbaneløb på Brabrand
Sø. Der er løb for begyndere, for turbådsroere
og for kaproere. Distancerne er 200 m og 500
m, samt 2500 m for børn/unge og 5000 m for
voksne.

Kajakture

Arbejdsdage og andet
(med overbæringer). Begyndere har eget løb
på 10 km.

•

MANDAG 3. SEPTEMBER KL.
16-19

Efter løbene tænder MKC op i grillen. I anledningen af klubbens 90 års fødselsdag sørger
de for salat og vin, mens vi selv tager resten
med.

•

LØRDAG 22. SEPTEMBER (ALTERNATIV 29. SEPTEMBER)

•

STANDERSTRYGNING - 30.
SEPTEMBER KL. 14

Se opslag i klubben med tilmelding til løb og/
Vi mødes i klubben kl. 8.30, og er hjemme eller grill.
igen sidst på eftermiddagen. Meld dig til ved
TDG—Tour de Gudenå, 8. september
henvendelse til formanden eller på facebook.
Løbet er for alle og der er flere distancer at
ÅM - 15. september
vælge imellem. Den lange er 73 km fra SilkeDenne lørdag eftermiddag er der maratonløb borg, den klassiske trim er 42 km fra Ans og
på Bugten. Distancerne er 5 km (for børn og den nye er 23. km fra Ulstrup - alle til Ranunge), 10 km (uden overbæringer) og 15 km ders. Det er stadig muligt at tilmelde sig.

•

SØNDAG 7. OKTOBER KL. 913

Der serveres frokost for alle deltagere.

