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Æ gaf 
26. Årgang                        marts,  2010 

 

Klubben afholder loppemarked 

lørdag den 17. april, kl. 11-16 

LOPPEMARKED 

 

Vi mangler lopper 
 

Har du lopper du vil give til klubben, kan du kon-

takte …….:  
 

Kirsten Christensen (Kis) tlf. 74490132 
Kirsten Christensen mobil  tlf.  20651224 

 
……...for afhentning. Evt. selv bringe fredag 16.4. 
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”Æ GAF” er organ for Nordborg Roklub 
Bladet udkommer efter behov 

———– oplag 80 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 

Email: frode-molgaard@danbonet.dk 

 
Kasserer 
Elin Kaufmann Petersen 

Lillegade 3, Mjels 

6430 Nordborg 

Tlf. 74454821 

Email: elin_pe@privat.dk 

 
Sekretær 
Susanne Laustsen 

Enghaven 9, Holm 

6430 Nordborg 

Tlf. 74453129 

Email: susanne_laustsen@bbsyd.dk 

 
Rochef 
Kirsten Meulengracht 

Storegade 58 

6430 Nordborg 

Tlf. 74451878 

Email: kemeu@webspeed.dk 

 
Ungdomsleder  
Hans Rasmussen 

Bækgade 12E 

6430 Nordborg 

Tlf. 74454854 mob. 21748854 

Email: hajo.fra.als@mail.dk 

 
Bestyrelsesmedlem 
Vakant 

 
 
 
 
Bestyrelsesmedlem 
Vakant 

Kontaktpersoner i udvalg: 
 
Ungdomsudvalg 
Hans Rasmussen tlf. 74454854 

 

Materiel 
Torben Jacobsen tlf. 74454510 

 

Fest 
 

 

Rodøgn 
Kassereren + hjælpere 

 

Hus 
Bestyrelsen 

 

Instruktion 
 

 

 

 

Aktivitetsudvalg 
Kirsten Meulengracht tlf. 74451878 

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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Referat fra Nordborg Roklubs generalforsamling, 
den. 24. Februar 2010.  

En kold aften med blæst og snefygning! 
 
 

Formanden Frode Mølgaard bød velkommen 
 
Til dirigent valgtes Torben Jacobsen 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i overens-
stemmelse med vedtægterne, han gav herefter ordet videre til formanden. 
 
Aflæggelse af beretning v/ Frode Mølgaard 

 
Generalforsamlingen blev gennemført hurtigt og smertefrit dog med en decime-
ret bestyrelse. Louise Duus gik ud for at hellige sig familiære sysler og vi fik  i 
stedet for Hans Rasmussen ind som ungdomsleder (dog udenfor bestyrelsen – 
efter aftale). 
 
Vi havde standerhejsning den 28. marts. Medlemmerne var kaldt ind til 9:30 
(ganske som sædvanligt). Alt gik som det plejer: Der blev udlagt bro, stukket 
kanter af og nedtaget vinterværksted. Omkring kl. 12 kunne vi nyde de velfor-
tjente solæg med en lille skænk til. 
 
Ved Kis’s (Kirsten Christensen) mellemkomst fik vi nye borde og stole til op-
holdsstuen. Hun havde skaffet dem fra sit forbund FOA i Sønderborg. 8 store 
borde og 60 polstrede stole. Det gamle møblement blev så doneret til E Klein-
bahn sammen med den stak af klapstole vi havde. 
 
Det 18. april hold vi igen et loppemarked. Vi var lidt skeptiske da vi nærmede 
os dagen (mente ikke vi havde ”lopper” nok), men det gik udmærket og der 
kom en pæn skilling i klubkassen. Cafeen i opholdsstuen med de donerede 
kager og boller var igen et tilløbsstykke.  
 
Vi kom så småt i gang med roningen og instruktionen til de få interesserede der 
mødte op. Der var ikke megen respons på de tiltag vi lavede for at tiltrække 
nye medlemmer, men en enkelt ny seniorroer holder da ved endnu. 
 
I pinsen drog en båd (Mjelsvig) Als rundt. De havde lidt hård vejr på den første 
del af turen, men det hele sluttede så vidt vides i supergodt vejr. Turen er male-
risk beskrevet i Æ Gaf, september 2009. 
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Der var lagt op til at vi skulle hjælpe til ved Elton John koncerten i Augusten-
borg Slotspark, men den blev desværre aflyst så den indtjeningsmulighed glip-
pede desværre. 
 
Vi kunne stille med en båd i Den Sønderjydske Kaproning på Haderslev Dam. 
Det var Mark Wolff i single sculler og han blev nr. 4 ud af 6 startende. Udmær-
ket når det er første konkurrence han deltog i. 
 
Med møje og besvær blev rodøgnet gennemført. Der var start kl. 15 fredag den 
26. juni og den første prøvede at kæmpe sig rundt i Dyvig og Mjels vig. Efter en 
stranding i sivene ved Farresdam måtte døgnet neutraliseres og kunne først 
genoptages omkring kl. 20. Vejret blev ved med at være ret hårdt så km blev 
kun lige over 200.  
 
Der var ingen der gjorde brug af at låne vore både til ferietur i år, men Susanne 
gjorde brug af et tilbud fra Augustenborg Roklub om at komme med på deres 
tur i den sydfynske øhav. 
 
I august oplevede vi så stagnationen i medlemstilgangen. Ikke kun her, men 
også i Augustenborg Roklub. Augusteborg havde indbudt til alternativ kanindåb 
hvor vi skulle lave et midtvejsmøde med dem i Stevning Nor til eftermiddags-
kaffe. Pga. optræk til torden og arrige hvepse blev kaffestoppet kort, men vi 
havde jo haft en god tur så langt med landgang i Sandvig til frokost. Vi roede 
langs alssiden indenom Katholm for at gøre rast på tømmerflåden (Kroen). 
Mens vi sad der begyndte det så småt at regne så vi nåede da at blive våde 
inden vi nåede Augustenborg Roklub. Her blev der tændt op i grillen (med be-
svær) og så kunne vi selv grille kød fra buffeen og forsyne os med salat. Søn-
dag kiggede vi ængsteligt ud (det plejer jo at blæse op fra nordvest når vi er 
dernede), men vi var heldige. Svage vinde hele weekenden så det blev en rig-
tig god tur. 
 
Vi valgte også at lave alternativt kaninarrangement selv med kaffetur til Naltang 
om eftermiddagen og Grillmenu om aftenen. Turen til Naltang foregik i frisk 
nordvestlig vind så der skulle slides lidt, men så smagte kaffen og kagen endnu 
bedre da vi var vel i land. Aftenen forløb også udmærket med gæster fra Augu-
stenborg Roklub.  
 
Den 29. august deltog Mark Wolff i NRV regatta på Haderslev Dam. Her tog 
han revanche for Søndejysk kaproning og kom hjem med 2 medaljer.  
 
Der blev desværre  ikke arrangeret O-roning i efteråret 2009 så der var lidt 
tyndt besat med aktiviteter. 
 
Den 22. oktober blev bådene sat i vandet til årets sidste tur (sildeturen) som 
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blev afsluttet med sildebord. Den 24. oktober var der standerstrygning med 
brooptagning, men ikke opsætning af vinterværksted. Vore materielforvaltere 
havde gennemgået bådene og fundet ud af at de ikke behøvede vintervedlige-
holdelse i denne vinter.  
 
Den 5. november havde vi vinterens første madaften. Kis og Elvind havde lavet 
en dejlig minestronesuppe og bagt flutes til. Til kaffen var der æblekage med 
flødeskum. Efter middagen blev der spillet lottospil. Dels om sponsorgaver fra 
rodøgnet, dels nyindkøbte gevinster med relation til den kommende højtid. 
 
Der var julemiddag den første fredag i december med den sædvanlige menu: 
Flæskesteg med tilbehør og ris ala mande.  
 
Den traditionelle nytårskur blev gennemført af 15 medlemmer og en hund. En 
tur over E Govl til pumpehuset i Mjels, ad færgevej til Oldenor og langs oldenor 
tilbage til roklubben.  
 
Anne Marie Petersen og Else Jensen serverede gule ærter til madaftenen i 
januar. Else og Kis gav desuden smagsprøver på deres snapsekollektion. 
 
Den 31. januar var der vintergåtur i Nørreskoven. En mindre pæn flok gik med 
på turen og nogle fik set den grønne diamant for første gang. 
 
Jeg vil gerne sig tak til alle dem der i den forløbne sæson har været med til at 
holde klubben i gang. Det gælder både instruktører, rovagter, kokke til madaf-
tener, bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer ja alle der yder et bidrag til 
aktiviteterne i klubben.  
 
Vi er så nået frem til generalforsamlingen 2010. Kis har meddelt, at hun gerne 
vil tage en pause fra bestyrelsesarbejdet så vi står og mangler ny tilgang. Hans 
Rasmussen har meddelt, at han godt vil træde ind i bestyrelsen som u-leder. 
Det ville også være bedst at materielforvalteren kunne var medlem af bestyrel-
sen. Kan det ikke lade sig gøre må der fortsættes som hidtil. 
 
Angående svømmeprøver. Der er i vinterens løb blevet annonceret efter med-
lemmer der kunne tage en livreddertjans, men ingen har meldt sig. Da halledel-
sen forlanger at vi stiller med livreddere har det ikke været muligt at sætte 
svømningen i system i denne vinter. Der sigtes mod minimum 2 fredage i marts 
til aflæggelse af svømmeprøver, men der skal stadigvæk findes bassinvagter til 
disse dage. 
 
Bestyrelsen har ikke planlagt sponsorroning for 2010. Tegning af sponsorater 
hænger på for få personer pt. 
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Jeg ville gerne fortælle nyt om byggeriet, men det kan jeg ikke. Der er kun op-
sparet en brøkdel af de penge der skal til for at starte op og vort største håb om 
fondstilskud (A.P. Møllers Fond) har givet afslag. Hvis man ikke tør satse det 
der skal til for at få lavet tegninger til byggetilladelsen og få lavet tilbudsmateri-
ale til håndværkere, ja så bliver byggeriet ikke til noget. 
 
For det nye år vil jeg håbe, at der igen fokuseres på roning og introduktion til 
nye medlemmer. Så må de andre tiltag med hele tiden at tænke på at tjene 
ekstra penge sættes lidt i baggrunden. 
 
Jeg vil håbe at flere slutter op om instruktion og pleje af nye medlemmer. Som 
det er nu, slider vi de få instruktører op der melder sig. Vi vil gerne sørge for at 
de der viser stor interesse for målrettet træning kommer til de kaproninger vi 
har i landsdelen, men klubben vil gerne se medlemmerne yde hvis de skal ny-
de. 
 
Vi har sagt farvel til en del medlemmer i 2009, men jeg håber, at vi ved fælles 
hjælp kan vende udviklingen i 2010. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
Forelæggelse af regnskab til godkendelse v/ Elin K. Petersen 
Regnskabet blev gennemgået og godkendt 
Der blev foreslået, at binde lidt flere penge på aftalemidler, for at få lidt mere i 
renter, det ville kassereren gøre. (Kopi af regnskabet kan fås ved henven-
delse til kassereren …...red.) 
 
Indkomne forslag: 
Der var ikke indkommet forslag. 
 
Fastlæggelse af kontingent for det kommende år. 
Der blev vedtaget en meget lille stigning af kontingentet. 
 
Valg af formand 
Frode Mølgaard blev genvalgt 
 
Kassereren var ikke på valg i år. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
 
Ro-chef: Kirsten Meulengracht blev genvalgt 
 
Sekretær: Susanne Laustsen blev genvalgt 
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Ungdomsleder: Hans Rasmussen ny i bestyrelsen 
 
Valg af 2 suppleanter: 1. Tove Madsen,  2. Anne Crawack 

 
Valg af 2 revisorer: Torben Jacobsen og Tage Christiansen 
 
Eventuelt: 
  
Kirsten Meulengracht fortalte lidt fra kredsgeneralforsamlingen i Kolding. Kred-
sen havde fået en ny formand og man arbejder fra DFfR’s side på at nedlægge 
kredsene og så oprette et netværk klubberne imellem. 
 
Kirsten Christensen ville gerne høre, om vi skulle droppe koncerterne i år, da 
der sikkert bliver flere små koncerter og ikke en stor koncert, så kan det blive 
svært at samle folk nok til at hjælpe når vi skal efter det flere gange! Svaret fra 
generalforsamlingen var: JA , vi skal droppe det i år og koncentrere os om at 
ro. 
 
Kirsten M: Nordborg Roklub har tilbudt at lave en madpakketur, lørdag d. 29. 
Maj for kredsen 
 
Kirsten M: Har søgt om at måtte låne kredsens scullere igen i år, fristen udløb 
d. 15. Feb. 
 
Til sidst bad formanden Frode Mølgaard om ordet og takkede Torben Jacob-
sen for god ro og orden.  
 
Derefter takkede han Kis (Kirsten Christensen) for hendes arbejde i bestyrel-
sen. Kis ønskede at træde ud af bestyrelsen af helbredsmæssige grunde. Fro-
de overrakte Kis en lille gave. 
 
Til sidst takkede Frode forsamlingen for god ro og orden og så var klubben 
vært for kaffe/te og boller med pålæg. 
 
Vi kørte i samlet flok hjem for at hjælpe hinanden op fra Dyvig, hvis det skulle 
blive nødvendigt pga. det glatte føre og snefygningen. 
 
Referent: Susanne Laustsen 
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Årets første madaften 7. januar, 2010 
 
Det var tidligt på året og vi havde lige haft nytårskur så det gik lidt trægt med 
tilmeldingerne til de gule ærter med tilbehør. Det endte med at der var tilmeldt 
16 personer (tror jeg nok) så det var OK. 
 
Anne Marie Petersen og Else Jensen stod for maden. Jeg tog lidt forsigtigt for 
mig af maden pga. mit galdestensanfald i julen, men det forhindrede i de andre 
deltagere i at få hvad de kunne spise. 
 
For at give ekstra kolorit til arrangementet bød Kis og Else på smagsprøver på 
deres kryddersnapse. Det var et stort tilløbsstykke og det til en yderst favorabel 
pris.  
 
Igen et yderst vellykket arrangement. Det er altid glædeligt når medlemmerne, 
og også nye medlemmer, byder ind med et tilbud om at medvirke til de mere 
sociale arrangementer i klubben. 
 
Alle ved jo hvordan gule ærter præsenterer sig på bordet, så her er i stedet for 
et billede af noget af tilbehøret. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aftenen sluttede med kaffe og kage til at køre hjem på. 
 
Frode 
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Besøg hos E Kleinbahn. 10. Februar 2010.   
 
Vi var for længe siden blevet inviteret til at komme og besøge E Kleinbahn gen-
nem Torben. Det kom i stand fordi E Kleinbahn fik vores gamle møbler fra op-
holdsstuen, da vi fik nye ”brugte” møbler. E Kleinbahn har til huse i den tidlige-
re Østerlund kro  
 
Der var en fin tilslutning til aftenen. Vi blev budt velkommen af formanden Knud 
Skov Rasmussen og derefter bænket rundt om bordene i opholdsstuen. 
 
Her fortalte Skov Rasmussen muntert i en god times tid om togdrift og om hvor 
langt man er kommet pt. Hvor de får skinnerne og togvognene fra og at de reg-
ner med at kunne begynde at lægge de første skinner i dette år. Planen er at få 
lagt skinner ned til Danfoss Universe, så toget kan komme til at køre dertil som 
et udflugts tog med ca. 15 km i timen. 
 
Så var det tid til at få lidt kaffe og lagkage og da vi havde summet lidt over kaf-
fen og stillet spørgsmål, fik vi en rundvisning ude i værkstederne, hvor der står 
fine maskiner og masser af værktøj, alt dette har man fået forærende rundt om-
kring fra!  
 
I værkstedet stod der en togvogn der er under opbygning. På loftet har de en 
hel del gamle uniformer og andet gammelt tilbehør fra damplokomotivernes tid. 
I opholdsstuen havde de fået nogle gamle tog sæder som var sat op i en hyg-
gelig krog hvor man kunne sidder og snakke. Efter rundvisningen sluttede afte-
nen. 
 
Jeg tror, at vi alle var enige om, at det var en meget hyggelig aften.  
 
Tak til Torben og Knud Skov Rasmussen og held og lykke med projektet.  
 
Susanne 
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Roklubbens vinter travetur i Nørreskoven, d. 31.1.2010  
 
Skoven var klædt i hvidt på denne dag hvor vi havde valgt at lave en travetur i 
skoven.  
 
Vi mødtes på festpladsen  kl. 13.30 og gik herfra op mod naturskolen men dre-
jede af for at følge vejen ind mod den ”grønne Diamant”. Der var godt med sne 
og man skulle se sig for hvor man satte fødderne.  
 
Inde i skoven kom vi forbi ”pengestenen” som var godt dækket til med sne, 
men vi skulle dog se om der var penge gemt på denne dag og det var der! 
 
Turen gik nu videre over stok og sten ind mod ”Diamanten”, som i dagens an-
ledning var klædt i hvidt. 
 
Her holdt vi et hvil og fik lidt varm kakao, en bolle med smør m.m. og bedst 
som vi sad og hyggede os, så kom en skiløber forbi, vi kendte ham, det var 
Hans R. som havde fulgt vores spor igennem skoven, rigtigt hyggeligt. 
 
Som vi sad der brød solen igennem og det gjorde bare skoven endnu smukke-
re. 
 
Fra ”Diamanten” gik turen tilbage ad skovstierne til festpladsen med Hans på 
ski ved siden af os. 
 
En dejlig søndag eftermiddag, se billederne! 
 
Susanne 
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Vinterens sidste madaften 4. Marts. 
 
På grund af vintervejret måtte madaftenen d. 4. Februar flyttes en måned, da 
det var umuligt at komme til Dyvig eller derfra pga. de mange snestorme og 
fygning og vinteren havde i det hele taget vist sig fra sin barske side. 
 
Det var Gegan der havde tilbudt at stå for middagen sammen med Inger. Ge-
gan havde lavet maden og bagt lagkagerne og Inger dækkede bordet og pynte-
de fint med påskeliljer.  
 
Menuen var svinegryde med krydderier og kartoffelmos og til kaffen blev der 
serveret to flotte nøddelagkager, som smagte meget lækkert. Det var en lille 
samlet flok der nød denne gode menu og hyggede sig sammen nogle timer i 
klubben. Tak til Gegan og Inger for den gode mad.  
 
Dermed blev der sat punktum for denne vinters madaftener. 
 
Susanne 

 
SVØMNING NOK ENGANG!! 
 
Vi arbejder på et samarbejde med Svømmeklubben for at få afviklet svømme-
prøver for den kommende sæson.  
 
Vi skal beklage at svømningen ikke har været sat i system denne vinter, men 
det har været umuligt at skaffe svømmevagter. 
 
Der skulle gerne være en afklaring senest ved standerhejsningen. 
 
Bestyrelsen 
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Standerhejsning 2010 
 
Standerhejsning er fastlagt til lørdag den 10. april, 2010. 
 
Programmet for dagen er næsten som vi plejer: 
 
Kl. 09:30 Udlægning af bro og forårsrengøring ude og inde. Da der ikke skal 
  nedbrydes vinterværksted i år, skulle der gerne blive tid til at få bå- 
   dene vasket af så det kan blive klar til den første rotur. 
 
  Formanden giver en lille skænk når arbejdet er udført. 
 
Kl. 15:00 Standeren hejset og formanden siger et par ord om forventninger
  ne til den kommende sæson. Herefter er der kaffe og the med  
  hjemmebag i klubhuset. 
 
Efterlysning: Klubben søger et par frivillige til at bage lidt til kaffen. Kon-      
     takt Susanne (74453129) hvis du har lyst at byde ind med  
     noget. 
 
Frode 
 

Loppemarked 2010 
 
Loppemarkedet afholdes lørdag den 17. april fra kl. 11 til 16.  
 
I lighed med tidligere år, vil vi gerne have lidt cafe aktivitet i opholdsstu-
en. Kunne du tænke dig at byde ind med en lækker lagkage, kan du melde 
dig til Susanne på telefon 74453129 eller sende hende en mail på  
susanne_laustsen@bbsyd.dk.  
 
Elvin og Kis har meldt sig som indsamlere af lopper (med trailer), men de kom-
mer nok til at mangle hjælpere hvis der er større ting der skal afhentes. 
 
Der skulle også gerne være 2-4 personer til at sælge hele dagen så der kan 
man også byde ind med hjælp. 
 
Indtægten fra loppemarkedet i år går stadigvæk til byggekontoen. Hvis byggeri-
et bliver droppet vil pengene blive brugt til renoveringsarbejder på klubhuset. 
 
Frode  
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FOLK OVER 40 BURDE VÆRE DØDE!! 
 
Følgende artikel er sakset fra Dyvig Bådelaugs blad  -  E GAF …..: 

 
(Jeg formoder at vi vandt trods dårlige odds …….. :-) 
Ifølge dagens lovgivere og bureaukrater burde de af os, som var børn i 
40’erne, 50’erne, 60’erne, ja til og med tidligt i 70’erne ikke have overlevet. Vo-
re børnesenge var malet med blybaseret maling. Vi havde ingen børnesikring 
på medicinflasker, døre eller skabe, og når vi cyklede bar ingen af os hjelm. 
Som børn kørte vi med i biler uden sikkerhedsseler og airbags. Og det at sidde 
bag på en ladvogn en varm sommerdag var altid en speciel nydelse! Vi drak 
vand fra haveslangen og ikke af flasker. Oh skræk og rædsel!! 
Vi spiste brød med smør, drak sodavand med sukker i, men blev aldrig over-
vægtige for vi var altid ude at lege. Vi delte gerne en sodavand med andre og 
drak af samme flaske, uden at nogen rent faktisk døde af det! 
Vi brugte timer på at bygge sæbekassebiler af ting, der var kasseret , og ræse-
de i fuld fart ned ad bakken bare for så at finde ud af, at vi havde glemt at sæt-
te bremser på. Efter nogle ture i grøften lærte vi at løse problemet. Vi tog hjem-
mefra tidligt om morgenen for at lege ude hele dagen og kom først hjem, når 
gadelygterne blev tændt. Ingen kunne få fat i os i løbet af dagen  -  ingen mo-
biltelefon.  -  Utænkeligt! 
Vi havde ingen playstation, Nintendo 64 eller X-bokse  -  i det hele taget igen 
TV-spil, ikke 99 TV-kanaler, ingen videofilm, surround-sound, mobiltelefoner, 
hjemme-PC’er eller chatrooms på internettet. Vi havde venner! Vi gik ud og 
fandt  dem.  
Vi faldt ned fra træer, skar os, brækkede arme og ben, slog tænder ud, men 
ingen blev sagsøgt efter disse uheld. Det var uheld og ingen andre kunne få 
skylden  -  kun os selv. Husker du uheldene? Vi sloges, blev gule og blå og 
lærte at komme os over det 
Vi fandt på lege med pinde og tennisbolde og spiste jord og græs. Til trods for 
advarslerne var det ikke mange øjne der blev stukket ud, og græsset voksede 
ikke inden i os resten af vort liv. Vi cyklede og gik hjem til hinanden, bankede 
på døren og gik ind og blandede os i samtalen. Nogle elever var ikke så kvikke 
som andre i skolen, så de dumpede og måtte gå et år om.  -  Frygteligt!! 
Denne generation har fostret nogle af de mest risikovillige, de bedste problem-
løsere og investorer nogensinde. De sidste 50-60 år har været en eksplosion af 
nyskabelser og nye ideer. Vi havde frihed, fiaskoer, succes’er og ansvar, og vi 
lærte at forholde os til det alt sammen.  - Hvis der er en af dem så ………. 
 
Tillykke! 
 
(Ja, tiderne har ændret sig. Vi har mange ting at kæmpe imod i dag for at kapre ny, yng-
re medlemmer ……… red.) 
 



14 

Kalenderen 2010 
 
April 
 
10. april Standerhejsning  (9:30 broudlægning  -  15:00 Standerhejsning) 
17. april Loppemarked kl. 11-16 
 
Maj 
 
04. maj Opstart på instruktion af nye medlemmer (uge 18) 
  Kun på tirsdage og torsdage! 
29. maj Madpakketur for sydjysk kreds fra Nordborg roklub 
 
Juni 
 
19. juni Sønderjydsk Kaproning på Haderslev Dam 
23. juni Skt. Hans arrangement i klubben 
 
Juli 
 
??  Ferieture???? 
 
August 
 
13. august Kanindåb i Augustenborg  
20. august Kanindåb i Nordborg 
 
 
 

Rosæder 
 
Der er nogle der har skrevet sig på listen til de nye rosæder hhv. dame– og 
herremodel. 
 
Sæderne er nu bestilt igennem Augustenborg Roklub og skulle gerne være her 
til sæsonstart. Jeg har bestilt sæderne for min regning så afregning skal altså 
ske til mig når det kommer så vidt. 
 
Prisen bliver sandsynligvis lige omkring 100 kr.  
 
Frode 
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Læs i dette nr.: 
 
Side  3 Referat fra generalforsamlingen 
Side  8 Årets første madaften 
Side  9 Besøg hos E Kleinbanh 
Side 10 Travetur i Nørreskoven  
Side 11 Vinterens sidste madaften 
Side 11 SVØMNING NOK ENGANG 
Side 12 Standerhejsning 2010 
Side 12 Loppemarked  -  se også forsiden! 
Side 13 FOLK OVER 40 BURDE VÆRE DØDE? 
Side 14 Kalenderen 
Side 14 Rosæder 
Side 15 Indholdsfortegnelse og næste blad 
Side 16 Bagsiden 
 
 
 
Næste klubblad: 
Forventes at udkomme ved udgangen af april bl.a. med en fyldig kalender for 
hele året. 

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, POSTBOKS 7, 6430 NORDBORG 

Navn og  adresse 

B 

HUSKAT: 
 

Alle mand af hus til klargøring af bro og hus den 10. april betyder at vi bliver hur-
tigere færdige. 
 
Undersøg dine gemmer og find ud af om du har noget du vil give til loppemarke-
det den 17. april. Spørg også gerne i vennekredsen. 
 
Vi får brug for nogle hjælpende hænder til at stille op til loppemarkedet og afvik-
ling af samme. 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Besøg klubbens hjemmeside på: nordborg-roklub.dk 


