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Der er i hvert fald
een fordel ved at
følge dydens smalle
sti, man bliver sjældent overhalet!

Lyngbytur
søndag 8. maj kl. 9.00

Så er det nu!!!
... det store jubilæumsslag
skal slås.
Er du ikke fortrolig med vores
slagsang, har du her muligheden for at øve dig. Prøv på en
tur på Furesøen at synge den
5-stemmig med de øvrige i
båden. Der bliver masser af
brug for stemmerne her i
jubelåret!

Furesøroernes sang

Kalender
Kontingent

Kontingentet opkræves halv- eller
helårlig forud:
Juniorer (indtil 18 år) . .400 kr halvårlig
700 kr. helårlig
Seniorer . . . . . . . . .650 kr halvårlig
1.200 kr. helårlig
Passive . . . . . . . . . . .300 kr. helårlig
Indskud seniorer 200 kr., juniorer
100.
Halvårligt kontingent betales senest
27. februar/31. juli.
Soldater og medlemmer over 18 år
under uddannelse betaler juniorkontingent. Ansøgning med kopi af
studiekort eller lign. dokumentation
til kassereren.
Kontingentet skal betales forud og
restance medfører tab af retten til at
benytte klubbens materiel (ligesom tab
af
stemmeret
på
generalforsamlingen).
Ved rykning betales kr. 25.
HUSK MEDLEMSNUMMER PÅ
GIROKORTET!!!
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Klubkalender
Lørdag, søndag, 30/4-1/5:
ROSKOLE.
Søndag, 8/5 kl. 9.00:
LYNGBYTUR.
Lørdag, søndag, 21.-22/5:
ROSKOLE II
Fredag, 27/5 kl. 23.30:
NATTERGALETUR.
Lørdag, 11/6:
JUBILÆUM.
Tirsdag 16/8 og torsdag, 18/8:
STYRMANDSKURSUS.
Søndag, 21/8 kl. 9.00:
HAVNETUR.
Weekend 5-7/8:
PRÆSTØTUR.
Lørdag, 27/8:
KANINDÅB.
Lørdag, 10/9:
VM på FURESØEN???
Søndag, 25/9 kl. 9.00:
LYNGBYTUR.
Lørdag, 29/10:
STANDERSTRYGNING.

Teenagepigen til sin sidekammerat:
- Jeg er dødtræt af min far for tiden.
Han hidser sig op over ingenting!
Veninden: - Hvor er du heldig! Min
hidser sig op over alting.
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Rødt og Gult og
Grønt for øjet
svæver
Den opmærksomme læser vil have bemærket, dette blad nu udkommer i flere
farver, hvilket – efter redaktionens mening – gør bladet endnu mere læseværdigt. Redaktionen arbejder konstant på at udgive et klubblad, som appellerer
til såvel øje som sind – altså dels ser indbydende ud og dels indeholder læsestof
af aktuel interesse.
Vi er kommet rimeligt langt med bladets udseende – synes vi selv – men selve
indholdet, altså læsestoffet, kunne måske nok trænge til at blive endnu bedre
end det er i dag. Her er det redaktionen – for 117ende (eller er det 118ende)
gang – efterlyser indlæg fra læserne, der sikkert ikke altid er enig i redaktionens meninger og udsagn.
Da vi for eksempel i forrige nummer skrev om Hårdt Vand i Furesøen, regnede
vi faktisk med at modtage reaktioner, der talte for eller imod postulatet om, at
der måtte være hårdt vand i søen. Kære læser, vi i redaktionen vil ikke have det
mindste imod at blive sagt imod eller blive gjort opmærksom på, at andre også
har gjort sig tanker om emner af fælles interesse, og hvad der tjener klubben
og dens medlemmer bedst.

Glæd dig fortsat.
Du får en skriftlig
invitation først i maj
med alle informationer
Har du stadigvæk en brændende lyst
til at være med til at arrangere dette
århundredets største begivenhed?
er der endnu en lille mulighed,
hvis du prøver at kontakte
Jens Risum, tlf. 4448 4870
(e-mail: risum@post.tele.dk)
eller Helle Nielsen, tlf. 4448 1757
(e-mail: h.nielsen@sas.dk)
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Standerhejsning
den 2. april
Solen skinnede fra en skyfri himmel og det var bare en perfekt dag.
Omkring 50 medlemmer kom til
standerhejsningen og lyttede til formandens bevingede ord og deltog
senere i receptionen. Formanden
udtalte blandt andet:
Vi står her i dejligt solskin, vinteren
er forbi - de mørke tider er blevet til
lysere tider - vi længes efter at
»komme på vandet«.
I år er det den halvtredsindstyvende sæson, der er på nippet til at
starte, og det gør det til et specielt år.
Klubben er en aktiv klub – fordi den består af aktive medlemmer. Vinteren
igennem er der lagt et stort arbejde i at klargøre bådene, der er repareret, slebet, pudset og lakeret, så bådene nu er klar til flittig brug.
Nu vil vi ud. Med det milde vejr og de lyse dage længes vi efter at komme ud på
Furesøen, der stadig bliver renere p.gr.a. det kæmpeprojekt til mange millioner
kroner, der har til formål, at vandet bliver krystal klart med et rigt liv af fisk og
planter.
Som det kan ses om nogle minutter, har vi fået en speciel stander – som året
igennem vil minde os om vort 50 års jubilæum, der vil blive fejret den 11. juni
med reception om eftermiddagen, indvielsen af 5 nye både – alle leveret af Jørgen Andersen. Vi får besøg af gæster og inviterede fra klubberne omkring os
samt DIF og DFfR. Værløse Garden vil levere musik og sætte stemningen yderligere i vejret. Samme aften er der gallafest for medlemmerne, som vil få en indbydelse med posten. Vær venlig at besvare indbydelsen hurtigt efter modtagelsen.
Indtil brovagten begynder kan der nu roes hver onsdag og mandag kl. 18. Søndagsroning i april starter kl. 10 og derefter kl. 9.
Jeg vil nu bede nogle af vore roere at rejse standeren for roklubben Furesø for
sæsonen 2005, og lad os derefter råbe et hurra for vor klub.
Derefter gik de fremmødte ind i bådhallen, hvor der var dækket et særdeles
lækkert bord med rigeligt at spise og drikke. Jo, det var en rigtig fest.
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