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Æ gaf 
29.  Årgang                            april, 2013 

 

Før standerhejsningen 2013: 

Den gamle rampe skal væk …. for den nye er klar! 

Det sidste klar på yderbroen Så rulles rampen ud ….. 

…. og bliver lagt i. Færdig! 
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”Æ GAF” er organ for Nordborg Roklub 
Bladet udkommer efter behov 

———– oplag 60 stk. ———– 

 

Redaktør (ansvarshavende) 

Frode Mølgaard, Rypevej 28 1. Th.  

Tlf. 74454946 

Email: frode-molgaard@danbonet.dk 

Bestyrelsen  
 
Formand 
Frode Mølgaard 

Rypevej 28 1.th, Langesø 

6430 Nordborg 

Tlf. 74454946 mobil: 23937946 

Email: frode-molgaard@danbonet.dk 
Kasserer 
Hans Rasmussen 

Bækgade 12E 

6430 Nordborg 

Tlf. 74454854 mob. 21748854 

Email: hajo.fra.als@mail.dk 
Sekretær 
Susanne Laustsen 

Enghaven 9, Holm 

6430 Nordborg 

Tlf. 74453129 

Email: susanne_laustsen@bbsyd.dk 
Rochef 
Tove Madsen 

Rytterhaven 7 

6430 Nordborg 

Tlf.: 74490564 

Email: tomat57@youmail.dk 
Ungdomsleder (udenfor bestyrelsen) 
Mads P. Madsen 

Rytterhaven 7 

6430 Nordborg 

Tlf.: 74490564 

Email: tomat57@youmail.dk 

Materielforvalter 
Torben Jacobsen 
Søvænget 5 

6430 Nordborg 

Tlf.: 21969259 

Email: veratorben@yahoo.dk 
Husforvalter 
Hanne Sørensen 

Baunbjergvej 7, Holm 

6430 Nordborg 

Tlf.: 20899016 

Email: ennah@hotmail.dk 
PR-ansvarlig 
Charlotte Jervelund 

Vesterballe 6 

Brandsbøl 

6430 Nordborg 

Tlf.: 28152068 

Email: cjervelund@gmail.com 

Kontaktpersoner i udvalg: 
 
Ungdomsudvalg 
Mads P. Madsen 

 

Materiel 
Torben Jacobsen tlf. 21969259 

 

Fest 
 

 

Hus 
Bestyrelsen 

 

Instruktion 
 

 

 

 

Aktivitetsudvalg 
 

Nordborg Roklub 
Klubben er medlem af DFfR under DIF og 

er stiftet den  26. April 1956 

 

Beliggenhed: 
Hesnæsvej 2, Dyvig, 6430 Nordborg 

Tlf. 74453800 
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Generalforsamling i Nordborg Roklub 2013 
Formanden Frode Mølgaard bød velkommen til de fremmødte. Der var mødt 
13 personer. Derudover var 4 medlemmer repræsenterede ved fuldmagter.  
 
Valg af dirigent: Torben Jacobsen blev foreslået og han blev valgt. 
 
Torben gav straks ordet videre til formanden som aflagde beretningen for 2012. 
Beretningen blev godkendt og kan læses nedenunder: 
 
”Så er der igen gået et år. Det lysner og vi nærmer os igen tiden for vandaktivi-
teter. Her lige lidt om året der gik. 
 
Der var genvalg til alle ved generalforsamlingen, men det lykkedes ikke at få 
valgt suppleanter. Desuden måtte lovforslag vedrørende aldersgrænse og om-
lægning af kontingent falde pga. manglende beslutningsdygtighed. Der blev 
indkaldt til ekstraordinær generalforsamling på standerhejsningsdagen den 23. 
marts. Her blev de sidste hængepartier sat på plads. 
 
Vi deltog i et bestyrelsesseminar i Aabenraa Roklub den 3. marts. Her var der 
et oplæg til klubberne mht. at lave en målsætning for netværkets virke. Der 
kom mange ideer på bordet, men der var desværre mange fraværende klubber 
fra det sønderjyske ronetværk. Jeg tror faktisk der er mange der tvivler på ef-
fekten af netværket? 
 
Vi holdt standerhejsning den 24. marts og fik klargjort klubben til den nye sæ-
son. Samme dag blev der som førnævnt afholdt ekstraordinær generalforsam-
ling. 
 
Vi deltog med 3 personer ved Gråsten Roklubs 90 års jubilæum lørdag den 31. 
marts.  
 
Den 21. afholdt vi igen loppemarked samtidig med at DRN havde Tag des Ru-
dersports. Jo, det er sjovt, men der bliver lavet en masse arbejde med indsam-
ling, sortering, opstilling, salg, cafe og ikke mindst: Bortskaffelse af ikke solgte 
effekter. Når vi gør det hele op må vi erkende, at det måske ikke er sliddet 
værd! Der er færre og færre til at styre aktiviteterne så loppemarkedet er valgt 
fra i år. 
 
I slutningen af april havde vi inviteret dem der havde gået til rospinning den 
foregående vinter til at komme og prøve at ro på vandet. Nogle tog imod tilbud-
det. 
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I maj startede vi op på den egentlige instruktion. Der har været 12-15 personer 
under instruktion. Det må være rigeligt med de få instruktører vi har. Nogle nye 
prøver kun et par gange, men der er da heldigvis stadigvæk nogle der bliver 
bidt af oplevelsen på vandet og ikke kan få nok. Og så blev vi de lykkelige ejere 
af en gigbåd. 
 
Arrangementet vi ror Danmark rundt at sat til at løbe af stabelen fra den 22. til 
24. juni. Altså, henover Skt. Hans aften. Der var sat mange kræfter ind på at 
lave en fælles tur indenfor den sønderjyske ronetværk. Der blev lavet meget 
papirarbejde og emails blev sendt frem og tilbage. Vejret var ikke med arrange-
mentet så fredag roede en 4-årers fra Augustenborg med roere fra Augusten-
borg og Nordborg (indenfjords til Ballebro og tilbage til Augustenborg med en 
afstikker til Sønderborg. Lørdag blæste der en stiv kuling og søndag stod reg-
nen ned i stænger. Nogle roede på trods om søndagen, men det var både koldt 
og vådt. DFfR skulle nok ikke have lagt arrangementet henover Skt. Hans hvor 
mange klubber har arrangementer. 
 
Skt. Hans aften blev afholdt i læ af klubhuset pakket ind i puder og tæpper. Der 
var trods alt mødt 22 medlemmer op til arrangementet. Det gav lidt varme at vi 
havde tændt den store grill og havde bål i et bålfad. 
 
Kanindåben var flyttet til 30. juni og det viste sig at være en god beslutning. 
Selvom kaninturen startede ud i lidt regn klarede vejret op og det endte med at 
blive en hæderlig sommerdag. Vi fik døbt 5 kaniner.  
 
Efter dåben var der som sædvanligt kaffe/te og vafler i bådehallen. Kl. 16. blev 
der kaldt ud til bådedåb af vor nye gig-båd. Susanne og Else havde fået det 
ærefulde hverv at forrette dåben. 
 
Til aftenfesten var der tilmeldt 33 personer. Dejligt med så mange gæster og 
dejlig med så mange frivillige til at tilberede luksusmiddagen og til løse de man-
ge opgaver med at få festen afviklet. Jo, vi havde lige ramt én sommeraften 
med dejligt vejr. 
 
I juli var Hans og Marianne, Niklas og Jonas på landslejr i Vordingborg. De 
ramte en uge med dejligt vejr og høj sol og havde en dejlig uge. 
 
Den 17. juli blev der gjort hovedrent i klubhuset. Der blev startet med kaffebord 
kl. 15. og så gik folk ellers i gang med krum hals et par timer indtil klubben var 
skinnende ren og nyvasket. 
 
I august var vi af sted til den årlige kanindåb i Augustenborg Roklub i en 4-
årers. Hanne, Torben, Hans, Frode og Susanne. Vi havde en dejlig tur derned i 
høj solskin og næsten ingen vind. Efter en frokostrast i Stevning Nor blandt en 
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masse kvier roede vi ned langs Als’ kyst til ”kroen” bag Katholm. Her holdt vi en 
lille bom og ølpause inden vi tog det sidste stykke ind til Roklubben. Festerne 
er jo ikke så vilde som de var før i tiden, men vi hyggede os alligevel. Jonas 
afløste Hanne på hjemturen hvor vi fik lidt mere vind at arbejde med. 
 
Den 30. august havde vi orienteringsroning. Elin og Louise havde igen været 
opfindsomme og lavet nogle gode opgaver. Aftenen sluttede med hædring af 
de vindende hold med Guld, Sølv og Bronze pokaler. 
 
Klubben havde medlemmer med på 2 madpakketure i Flensborg Fjord. Fra 
Flensborg den 1. september og fra Kollund 8. september. 
 
Der var en fælles biksemadstur til Ballebro Færgekro søndag den 30. septem-
ber. 
 
Torsdag den 25. var det til for sidste rotur med efterfølgende sildespisning. Elin 
havde igen sammen med andre lavet et overdådigt fiskebord.  
 
Lørdag den 27. var der standerstrygning. Desværre var der ikke nok til at få 
broen op så den måtte blive liggende. Ved fælles hjælp og traktoren fra både-
lauget kom den op senere. 
 
Vi afholdt den julemiddag fredag den 7. dec. med Svinekam og Ris Alamande 
som det sig hører til. 
 
Søndag den 6. januar, 2013 havde vi vor ligeså traditionelle nytårskur som gik 
til pumpestationen i Mjels og tilbage igen. Efter turen blev der serveres gløgg 
og æbleskiver samt alt godt af medlemmernes rester fra julen.  
 
Else lavede forloren hare med dejlig rødkålssalat og hjemmebagt kage til mad-
dagen den 1. februar. 
 
I den forløbne vinter er der blevet slidt bravt i træningslokalet. Ergometerroerne 
har tilbagelagt omkring 4000 km i den forløbne vintersæson. Det må give noget 
når der er instruktører til at svinge pisken! 
 
Tak til alle der i løbet af året har ydet deres bidrag til at klubben kan fungere! 
Vi står nu på tærsklen til den nye sæson. Vi skal have overstået generalfor-
samlingen og forhåbentlig have valgt en fuldtallig bestyrelse. Hans har meddelt 
at han godt vil fortsætte som kasserer hvis man har tillid til ham, men nu skal 
han jo lige fremlægge regnskabet først. Kirsten har meddelt, at hun ikke vil fort-
sætte som rochef. 
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 Klubben er i gang med at præcisere reglementet mht. svømmefærdigheder. 
På baggrund af ulykken på Præstø fjord blev forstanderen for elevernes efter-
skole idømt 60 dages hæfte (altså dømt som medansvarlig for ulykken). Det 
samme kan ske i Nordborg Roklub hvis vi bliver dømt for at tilsidesætte sikker-
hedsreglerne. Jeg ønsker ikke at komme i samme situation som denne forstan-
der så jeg ønsker reglerne overholdt som de står i reglementet. Altså, bevis for 
300 m svømmerprøve hvert år (600 m for at komme ud i kajak). 
 
I løbet af marts måned vil reglementet for roning i Nordborg Roklub blive rettet 
til. 
 
Og så til slut: Da vi starte op på den nye byggesag i 2004 lovede jeg vist at bli-
ve på posten til vi havde et udbygget klubhus. Det vil så være 10 år siden til 
næste år! Jeg vil hermed meddele, at det kommende år i bestyrelsen bliver mit 
sidste. Der må nye kræfter til og det gælder også administration af hjemmesi-
den og klubbladet”. 
 
Så gik vi videre til regnskabet v/ Hans Rasmussen, regnskabet blev fundet i 
orden og godkendt 
 
Indkomne forslag? Der var ikke kommet nogen forslag til generalforsamlingen. 
 
Fastlæggelse af kontingentet for 2013 v/Hans Rasmussen, kontingentet vil sti-
ge med 2%. 
 
Valg: 
 På valg er kassereren, rochefen, sekretæren og menige medlemmer. 
 
Hans Rasmussen blev enstemmigt valgt som kasserer for de næste 2 år. 
 
Kirsten Meulengracht ønskede ikke genvalg som rochef, så der skulle vælges 
en ny, valget faldt på Tove Madsen og Tove modtog valget. 
 
Sekretæren Susanne Laustsen var villig til genvalg og Susanne blev valgt til at 
fortsætte på denne post. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Det blev foreslået, at Torben Jacobsen blev 
valgt ind i bestyrelsen som materielforvalter, Torben modtog valget. 
 
Der blev valgt yderligere to bestyrelsesmedlemmer: Hanne Sørensen som hus-
forvalter og Charlotte Jervelund som menigt medlem. (Charlotte er valgt til PR-
ansvarlig for klubben på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen   …...red.) 
 
Desuden har Mads Madsen sagt ja til at fungere som ungdomsleder udenfor 
bestyrelsen. 
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Valg af to suppleanter: 1. suppleant: Kirsten Meulengracht og 2. suppleant: 
Gitte Kristensen. 
 
Valg af to revisorer: Elin Petersen og Anne Crawack. 
 
Herefter var klubben vært ved en kop kaffe og boller med pålæg, inden vi kom 
til sidste punkt. 
 
Eventuelt: 
 Mads Madsen kom med et forslag, som måske kunne egne sig godt til et med-
lemsmøde: "Hvad er det der skaber værdi i vores klub?" 
 
Orientering om computeren i stuen fra Hans Rasmussen: Computeren skal 
erstatte den "gamle protokol", er computeren "nede", skrives i den "gamle pro-
tokol". 
 
Mads Madsen deltager i et kursus i Fredensborg lørdag d. 9.marts, for ung-
domsledere. 
 
OBS: Der "køres" vedligehold på roergometrene og det registreres på compu-
teren: 
 
Herefter takkede formanden Frode forsamlingen for god ro og orden og gene-
ralforsamlingen var slut. 
 
Første bestyrelsesmøde hvor bestyrelsen konstituerer sig, bliver mandag d. 18. 
marts kl. 16.00 i klubben, Susanne sørger for brød til kaffen. 
 
Referent: Susanne 

 
Irsk aften fredag d. 1. marts, ved Lone og Bjørn. 
På denne aften var der budt ind til en anderledes aften, man kunne for at skaffe 
plads til maden deltage i en gang Irisk rospinning, Det er vist aldrig set før!! 
 
Bordet var pyntet med små vaser med gæslinger og vintergækker og fine servi-
etter, det så meget indbydende ud. 
 
Selve menuen bød på: Irish stew, lavet på eget lam hjemme fra gården hvor 
Lone og Bjørn bor, det smagte utrolig godt kan jeg fortælle. 
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Dernæst var der hjemmebagt Irish coffee cake og dertil hørte selvfølgelig en 
rigtig Irish coffee, også det smagte dejligt. Lone og Bjørn havde rigtigt "kræset" 
for os og fint at have et madtema. 
 
Tak for en god aften til Lone og Bjørn fra Susanne 
 

Tartelet symfoni fredag den 5. april 
Marianne og Hans havde indbudt til madaften hvor det gennemgående tema 
var tarteletter! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der var tarteletter til forret med fiske– og grøntsagsfyld. Der var tarteletter med 
høns i asparges og ærter og gulerødder. Der var tarteletter med forskelligt sødt 
fyld til dessert/kaffe. 
 
En sjov og anderledes madaften hvor de 18 fremmødte hyggede sig og snak-
ken gik nogle timer. 
 
Tak for en dejlig aften. 
 
Frode 
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Standerhejsning 2013 
Vor nyvalgte materielforvalter, Torben, kunne ikke deltage i standerhejsningen 
lørdag den 6. april så han havde samlet nogle medlemmer til at lave noget af 
arbejdet torsdag den 4. april om eftermiddagen. 
 
Inderbroen blev lagt ud og beslaget til den nye rampe blev monteret.  
 
Lørdag mødte så nogle ihærdige medlemmer kl. 9:30. Der blev slidt bravt af 
den lille skare. Det tog længere tid end sædvanligt, men den nye rampe skulle 
også tilpasses. Efter arbejdet var gjort var tiden så fremskredet, at der ikke var 
tid til at komme hjem og klæde om til standerhejsningen kl. 15. 
 
Hanne havde gjort klar med sild og brød til de tilbageværende og formanden 
havde i dagens anledning doneret en flaske O.P. Andersen så silden også kun-
ne svømme. 
 
Kl. 15. gik standeren til tops for den nye sæson. Herefter var der kaffe/te med 
hjemmebag i klubhuset. Der var alt hvad hjertet kunne begære af kage, ja det 
var næsten et sønderjysk kaffebord! 
 
Tak til alle der tog et nap med for at få startet den nye sæson. Tak til dem der 
tog slæbet med bro og vinterværksted, gjorde rent i klubhuset, pudsede vindu-
er, plantede blomster, bagte kage og boller og lavede kaffe. 
 
Broudlægningen får et lille efterspil. Vi har opdaget at rampen er lavet forkert. I 
min iver for at lette ophaling af bådene på rampen havde jeg bestilt indersektio-
nen med støtteben på 20 cm. Det har vist sig umuligt at køre en båd i så den 
flyder uden at man får våde fødder og vognen kører ud over den yderste ram-
pedel! Rampen skal derfor op igen og støttebenene skal skæres af. 
 
Frode 
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Madpakketure indenfor sønderjyske ronetværk 2013 
Vilhelm fra Augustenborg Roklub har udsendt indbydelse til madpakketure i 
den kommende rosæson. 
 
Aabenraa Roklub 
Lørdag den 25. maj  -  mødetid kl. 09:00  -  kontakt: Lis Poulsen  -   
tlf. 23305962  -  mail: lis.nygade@gmail.com  -  tilmeldingsfrist: 9. maj 
 
Gråsten Roklub 
Onsdag den 5. juni (grundlovsdag)  -  mødetid kl. 09:00  -  kontakt: Gerda 
Strandholdt  -  mail: formand@graastenroklub.dk  -  tilmelding en uge før 
 
Sønderborg Roklub 
Lørdag den 13. juli  -  mødetid kl. 09:30  -  kontakt: Annette Hammerstrøm  -  
mail: anettehammerstrom@gmail.com  -  tilmelding en uge før 
 
Nordborg Roklub 
Lørdag den 31. august  -  mødetid kl. 09:30  -  kontakt: Tove Madsen  -  mail: 
rochef@nordborg-roklub.dk  -  tilmelding senest 3 dage før 
 
Gråsten Roklub 
Lørdag den 7. september  -  mødetid kl. 09:00  -  kontakt: Gerda Strandholdt  -  
mail: formand@graastenroklub.dk  -  tilmelding en uge før 
 
Herudover har vi også fået indbydelse til at deltage i madpakketure under 
Ronet Syd: 
 
Horsens Roklub 
Lørdag den 15. juni  -  mødetid kl. 09:00 (omklædt)  -  kontakt: Ria Hessler  -  
mail: ria@hessler.dk  -  tilmelding senest onsdagen før 
 
Roklubben ARA 
Lørdag den 3. august  -  mødetid kl. 09:00 (omklædt)  -  kontakt: Karin Vælds  -  
mail: vaelds@gmail.com  -  tilmelding senest onsdagen før 
 
Roklubben ARA 
Lørdag den 17. august  -  mødetid kl. 09:00 (omklædt)  -  kontakt: Karin Vælds  
-  mail: vaelds@gmail.com  -  tilmelding senest onsdagen før 
 
Esbjerg Roklub 
Lørdag den 21. september  -  mødetid kl. 09:00 (omklædt)  -  kontakt: Morten 
Larsen  -  mail: mermor@esenet.dk  -  tilmelding senest onsdagen før 
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PR arrangement ved Kvickly den 4. maj 
For to år siden havde vi et fremstød ved Kvickly’s forårsmarked. Det prøver vi 
at genoplive i år. Vi har fået samme stadeplads og vil være på pladsen med 
Long Island, en sculler og et roergometer fra kl. 9:30 til kl. 14. 
 
Der vil være en konkurrence i ergometer med sponsorpræmie fra Kvickly og 2. 
og 3. præmie sponseret af klubben.  
 
Medlemmer der kommer og kigger på må meget gerne møde i den grønne rodragt 
denne dag. 
 

Søndag den 5. maj har vi så rokursus og åbent hus for den der melder sig på 
dagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frode 
 

Weekendtur til Barsø i sensommeren 
Aabenraa Roklub arbejder på at arrangere en weekendtur til Barsø i weeken-
den 13. til 15. september 2013. De har mulighed for at låne spejderhytten ved 
færgelejet på Barsø. Der er begrænse-
de køjepladser, men der er mulighed 
for at overnatte i telt. 
 
Aabenraa Roklub vender tilbage med 
invitation når alt er på plads! 
 
Frode 
 
 

Arkivfoto fra markedet i 2011 
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Endelig tålige temperaturer 
Nu ser det endelig lysere ud med at komme på vandet uden at være pakket alt 
for meget ind!  
 
Der bliver lavet et større fremstød for at skaffe nye medlemmer til den nye sæ-
son. En stand ved Kvickly ved forårsmarkedet den 4. maj efterfulgt af rokursus/ 
åbent hus den 5. maj og 26. maj. 
 
Selvom bestyrelsen er udvidet til 7 personer kan vi ikke klare arbejdet alene. Vi 
håber at nuværende medlemmer vil hjælpe med at fylde bådene op ved in-
struktion af nye medlemmer hvis det er påkrævet. Hjælp med til at tage imod 
de nye og få dem til at føle sig velkomne. 
 
Forhåbentlig får vi en masse nye roere i løbet af de næste 2 måneder så der 
kan være kaniner klar til kanindåben den 29. juni. 
 
Frode 

Den nye rampe 
Onsdag blev rampen rettet til og den endte med at være som den gamle. Altså 
uden ben under den første sektion. 
 
Den nye rampe rager 10 cm op over havbunden. Siderne er ekstra 10 cm høje. 
Det betyder, at anløb til broen i vestsiden hvor rampen ligger skal foregå lige 
ind ved lavvande!!! Ellers er der risiko for at beskadige bådene. Det bedste vil 
være at anløbe broen i østsiden og så trække den over til rampen bagefter. 
 
Frode 

Skt. Hans aften i klubben 
Traditionen tro tænder vil grillen på Skt. Hans 
aften søndag den 23. juni kl. 18. Klubben giver 
kul og holder grillen varm, med du skal selv have 
det kød og tilbehør med du vil fortære. Øl, vand 
og vin kan købes til discountpriser. I lighed med 
tidligere år vi vi ikke selv tænde bål, men varme 
og ved bålet hos DRN. Hvis det går som det ple-
jer må vi krybe i læ på terrassen på østsiden af 
huset. Vi kan tænde et lille bål i et bålfad.  

 
Det må dog gerne blive en varm og solrig aften uden vind! 

Arkivfoto 
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Kanindåb 2013 
Årets kanindåb er fastlagt til lørdag den 29. juni. Sidste år ramte vi plet med 
godt vejr selvom det begyndte lidt gråt til kaninturen. 
 
Vi vil gerne blive ved med at holde traditionen i hævd med kanintur om formid-
dagen for de nye kaniner og deres instruktører. En dåbshandling må heller ikke 
mangle, men vi tilstræber jo også at gøre den så human som mulig. 
 
Kaffe med vafler er også en tradition som vi vil holde fast i og aftenfesten med 
mad og lidt til ganen vil heller ikke mangle. 
 
Jeg håber at vi alle kan hjælpes ad når den tid kommer med: Tømning af både-
hallen fredag og opstilling af borde og bar. Kaninturen lørdag, salg af vafler og 
kaffe, dåbs komite, dækning af borde til kaffe og middag, servering og afryd-
ning, opvask og andet. Og så, ikke mindst, oprydning søndag! 
 
Vi vil prøve at få et tilbud på festmiddagen fra Dyvig Badehotel. 
 
Men sæt allerede nu et stort X i kalenderen til lørdag den 29. juni!! 

 
Og ja! Det var en fin fest sidste år!! 
 
Frode 
 
 

Ferielangtur 2013? 
Skulle nogle have lyst til en lille ferielangtur i juli så er det med at få snakket 
sammen. Jeg har hørt et forslag om at ro til Haderslev Roklubs hytte i Årøsund. 
En fin tur der eventuelt kunne deles af medlemmer med børn. 
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 Aktivitetskalender 2013 

April  

Lørdag d. 20. Sidste chance for at aflægge svømmeprøve kl. 10 

Maj  

Lørdag d. 4. PR arrangement ved Kvickly kl. 9:30 til 14 

Søndag d. 5. Rokursus/åbent hus i klubben kl. 10 til 15:30 

Lørdag d. 25. Madpakketur fra Aabenraa Roklub 

Søndag d. 26. Rokursus i klubben kl. 10 til 15:30 

Juni  

Onsdag d. 5. Madpakketur fra Gråsten Roklub 

Lørdag d. 15 Madpakketur fra Horsens Roklub (Ronet Syd) 

Søndag d. 23. Skt. Hans aften arrangement i klubben 

Lørdag d. 29. Kanindåb i Nordborg Roklub 

Juli  

Lørdag d. 13. Madpakketur fra Sønderborg Roklub 

 Evt. ferietur????????????? 

August  

Lørdag d. 3. Madpakketur fra roklubben ARA (Ronet Syd) 

Lørdag d. 10. Sandsynlig dato for kanindåb i Augustenborg Roklub 

Lørdag d. 17. Madpakketur fra roklubben ARA (Ronet Syd) 

Lørdag d. 31. Madpakketur fra Nordborg Roklub 

September  

Lørdag d. 7. Madpakketur fra Gråsten Roklub 

13 . til 15. Aabenraa Roklub arrangerer fællestur til Barsø 

Lørdag d. 21. Madpakketur fra Esbjerg Roklub (Ronet Syd) 

Oktober  

Torsdag d. 24. Sidste rotur med sildespisning 

Lørdag d. 26. Standerstrygning 
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Læs i dette nr: 
 
Side  3 Referat fra generalforsamlingen 2013 
Side  7 En Irsk aften den 1. marts 
Side  8 Tartelet symfoni den 5. april 
Side  9 Standerhejsning 2013 
Side 10 Madpakketure under sønderjyske ronetværk 2013 
Side 10 Madpakketure under Ronet Syd 2013 
Side 11 PR-arrangement ved Kvickly, Nordborg 4. maj 
Side 11 Aabenraa Roklub arrangerer  Barsøtur  13. til 15. sept., 2013 
Side 12 Endelig tålelige temperaturer 
Side 12 Den nye rampe 
Side 12 Skt. Hans aften 2013 
Side 13 Kanindåb 2013 
Side 13 Ferielangtur 2013?? 
Side 14 Aktivitetskalenderen for 2013 
Side 15 Indholdsfortegnelse 

Adresseændring kan ske på nedenstående blanket og sendes til klubben 
mrk. kasserer 

NAVN 

ADRESSE 

POSTNR.                                      BY 

Evt. emailadresse 

BESKED 
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           RETURADRESSE: NORDBORG ROKLUB, HESNÆSVEJ 2, 6430 NORDBORG 

Navn og  adresse 

B 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Besøg klubbens hjemmeside på: nordborg-roklub.dk 


