Formandens beretning for 2003
Så er det igen tid til at aflægge beretning for Skanderborg Roklub. Beretningen gælder for år 2003,
men der skal også ses fremad – specielt på grund af de store aktiviteter, der kommer i den nærmeste
fremtid.
Jeg har gennem de sidste år fundet en disposition for beretningen, som jeg vil holde mig til igen i år.
Først vil jeg sige noget generelt, så kommer noget om roningen, bådene, huset, aktiviteter,
administration og til sidst fremtiden.

1. Generelt om 2003
2003 var et godt år for Skanderborg Roklub, men vi mistede desværre 2 medlemmer - nemlig
Valdemar Jakobsen, der døde 18/3 og Kaj Strandgaard, der døde 11/10.
Men både romæssigt, medlemsmæssigt og økonomisk var vi ved at sætte rekord. Det største minus
er stadigvæk, at der kommer for få til nogle arrangementer. Andre aktiviteter kører med fine
deltagertal.
Vi har fået 36 nye medlemmer, og det giver en medlemsfremgang på 6 fra 136 til 142 nu. Der har
været flere i løbet af sæsonen, men det er et flot antal på dette tidspunkt af året.
Årets højdepunkt var vel afholdelse af Østjysk Venskabs Match den 13. september.
I alt blev der i 2003 roet 43.446 kilometer af klubbens medlemmer eller i klubbens både. Det er vist
det største antal nogensinde, men vi har fået hjælp fra en del gæsteroere, mens 129 af klubbens
medlemmer roede i alt 36.811 km.
Der blev uddelt 9 sølvårer til Anita, Susanne, Kirsten, Juul Thomsen, Willi, Niels, Rita, Anny og
Grethe, der blev årets roer med 1.552 km. Vi har fået uddannet Anita og Susanne til instruktører og
10 er blevet korttursstyrmænd.
Økonomisk set har vi haft et rigtigt godt år. Det skyldes flere forhold, hvoraf her kan nævnes:
Arbejde ved festivalen har givet kr. 8.000. Sponsoraftalen med OK og Kvickly har givet kr. 12.725.
Vi har brugt mindre beløb på husvedligeholdelse og køb af inventar end budgetteret. Til gengæld
har vi købt nye årer, redningsveste og roergometer, og der har vi fået tilskud til en stor del fra
Kommunens Folkeoplysningsudvalg og Ældreafdeling.
Vi har formuleret politik om seksuelle krænkelser af mindreårige og politik om alkohol ved
ungdomsaktiviteter.
Bestyrelsen har arbejdet med at revidere reglementer og arbejdsbeskrivelser for bestyrelsen, men vi
må nok erkende, at nogle af os i bestyrelsen er lidt slidte, og derfor er det kun langtursreglement og
vinterreglement, der er helt færdige.

Jeg vil gerne sige tak til alle Jer, der har gjort en indsats for Skanderborg Roklub i 2003. Det er både
i det daglige og i forbindelse med ØVM og andre aktiviteter. Det er Jer, der har et overskud, der er
med til at gøre roklubben til et godt sted at være for mange andre.
På sidste generalforsamling blev vi opfordret til at undersøge muligheden af at have en bod ved
Danmarks Smukkeste Festival. Vi har undersøgt mulighederne. Hvis det er non-food, koster en bod
ca. kr. 1.000, men hvis det er madvarer, skal vi have et koncept, og en bodplads koster op mod kr.
10.000. Det har vi ikke taget endelig stilling til; men det vil kræve en stor arbejdsindsats fra
klubbens medlemmer.

2. Roning
Der har været stor aktivitet i 2003, men der har igen været nogle aktiviteter, hvor deltagerantallet
har været for lavt. Vi kan selvfølgelig ikke tvinge medlemmerne til at møde op, men vi kan kun
opfordre Jer til at takke ja til arrangementerne. En anden side af det forhold må være, at de
ansvarlige skal vænne sig til at lave færre arrangementer, for så bliver der ikke så meget at vælge
imellem.
Fra starten af sæsonen havde bestyrelsen bestemt, at der skal skiftes på den anden måde. Det har
været praktiseret i stor udstrækning, og jeg håber, at de sidste tvivlere også lader sig omvende, men
for nogle er det selvfølgelig svært at lave om på noget, man har gjort i over 25 år.
Østjysk Venskabs Match
Der var efterhånden blevet vores tur til at arrangere ØVM, og det blev den 13. september. Der var
desværre kun tilmeldt 6 klubber, men det blev en rigtig god dag for deltagerne. Odder deltog med
det største hold og vandt mest. Vi havde 14 hold med, men til trods for de sparsomme resultater på
vandet, fik vi stor ros fra alle for arrangementet. Økonomisk set gik det også fint, da vi fik et
overskud på ca. kr. 3.500 i alt.
Daglig roning
Der har været stor aktivitet spredt hen over ugens dage og aftener, og der var faktisk også gang i
roningen torsdag aften en del gange. Ellers er det jo mandag og torsdag formiddag og mandag og
tirsdag aften, der især sker noget. Men der har nu også været roet og instrueret på mange sære
tidspunkter.
Den første tirsdag i hver måned er der kagetur, og det trækker ofte et par ekstra den aften. Her under
punktet daglig roning skal også den specielle natrotur nævnes. Morgenroerne er fremdeles meget
trofaste.
Instruktion
Som nævnt har vi fået 36 nye medlemmer, og nogle havde roet før. De første nye blev instrueret en
lørdag i april henholdsvis maj. Det var selvfølgelig ikke nok til frigivelse, men det giver en god
start, og det giver en bedre integration, at de lærer nogle at kende fra starten. Men der kom nye
medlemmer senere på året – især ungdomsroere.

Ungdomsroning
Den daglige ungdomsroning er gået fint med mange deltagere de fleste mandage. Der har været for
få langture, og hytteturen blev aflyst, men der har på den anden side været nogle sociale aktiviteter
– herunder bowling samt en del kager, der styrker det sociale mere end formen.
Veteranroning
Veteranroerne har igen været meget aktive både mandag og torsdag formiddag, hvor turen går til
Sct. Croix i første omgang, og hvor ruten hjem godt kan gå via Fuldbro Mølle. En del har endvidere
været aktive med langture. 6 af de uddelte sølvårer blev givet til veteranerne, og det er flot. Men
aktiviteten er ligeledes meget høj her i vintersæsonen – både med bådklargøring, gymnastik og
vandreture. Julefrokosten er også et tilløbsstykke.
Langtursroning
Igen i 2003 har der været roet mange steder i landet. Vi tilbød en madpakketur for Sydjysk Kreds,
men ingen meldte sig. Der er lavet ture til Ry, Silkeborg, Randers, Als næsten rundt, Lillebælt,
Hjarnø rundt, Århusbugten, og 14 var til landsmotionsstævne i Svendborg. Ud over dette er der
arrangeret en del langture på egen hånd.

3. Bådene
Slibeholdene har igen gjort deres arbejde fint, men alligevel sker der meget vedligeholdelse i løbet
af året. En meget stor del af dette laves af veteranroerne. Juul Thomsen og Hans renoverede Freja
inden standerhejsning. Temnæs fik en læk efter en undersøisk bundgarnspæl, men den er nu
istandsat. Sct. Helene har været på værft.
Der er lavet 2 nye bådvogne, og Willi lover, at de nye både også får egne bådvogne. Stor tak til
veteranroerne. Jeg er meget taknemmelig for Jeres indsats.
Vi har indkøbt nye årer til en singlesculler, en 2 åres inrigger og en 4 åres inrigger med tilskud fra
Kommunen.

4. Huset
Der er altid pænt og ryddeligt i huset. Det skyldes dels at rengøringsholdene har taget deres tørn og igen at vi har de flittige veteraner, som kommer i krogene, når det er deres tur.
For at få udført de ekstra opgaver som afrimning, afkalkning m.m. har holdene i kommende sæson
udover almindelig rengøring fået tildelt områder, som skal have ekstra bevågenhed.
Grunden passes af kommunen, men den sidste finpudsning har vi også veteraner, der tager sig af.

Bl. a. er flisegangen altid fejet og afstukket!
Græstaget er blevet fyldt med forårsløg og græsset deroppe bliver også klippet.
Udgifterne til el, vand og varme er helt under kontrol. Der kommer en vejledning til
varmestyringen.
Fliserne i trappeopgangen er lagt, og indgangspartiet er forbedret, så det nu endelig ser færdigt ud.
Vi har købt møbler, og selv om de var billige, er det gode, pæne og holdbare møbler.

5. Aktiviteter
Vi har haft standerhejsning, en dæmpet kanindåb og standerstrygning.
19 børn deltog i Projekt Sommerferieidræt. Vi har været instruktør ved den lokale distriktspsykiatris
sommerlejr. Vi var i Sparekassen Kronjylland til lys nat, hvor vi tjente kr. 2.500 ved at ro 56
kilometer på 4 timer. Der har været 2 medlemsmøder og 2 svømmeprøver.
Vi har igen hjulpet til ved Festivalen, hvor vi tjente kr. 8.000, ved at 25 ryddede op under festivalen.
Vi var ikke bomvagter, og vi sagde nej tak til et tilbud om at skulle udlevere de ulovligt parkerede
biler til folk.
Der har været julefrokoster, gåture, vinsmagning, kryddersnapseaften, nytårskur, grillaften,
værftsbesøg og meget andet.

6. Administration
Bestyrelsen har holdt 11 bestyrelsesmøder. En del af tiden er gået med jubilæumsåret 2005, ØVM
og reglementer.
Vi har ikke haft repræsentanter med til kredsgeneralforsamling og hovedgeneralforsamling.
Kredsbestyrelsen havde et dårligt år, da Svend Åge Madsen omkom i et trafikuheld, og der
manglede en formand. Det lykkedes dog sidst på sommeren at finde en bestyrelse på 3 personer.
Vi har gentegnet aftalerne med de fleste annoncører i Træsejlet, som får stor ros fra alle sider. Jeg
vil gerne sige alle vore mange sponsorer stor tak for Jeres støtte. Jeg håber så, at vore medlemmer
viser taknemmelighed ved at støtte Jer. I den kommende tid skal vi kontakte annoncørerne igen for
2004.
Vi fik også gentegnet aftalerne med de sponsorer, der har reklameskilte på traileren.
Efter Træsejlet for et par år siden blev godkendt til at kunne udsendes til lav portotakst, er der nu
kommet en ny situation, da regeringen har fjernet tilskud til porto. Det har vi drøftet, og vi reducerer
antal eksemplarer pr. udgivelse samt antal udgivelser fra 10 til 8 årligt. Tak til Poul for det fine

arbejde med fremstillingen. Jeg vil også gerne nævne vores journalist Susanne, der laver fine
artikler, som bliver rost fra mange sider. Der skal herfra igen lyde en opfordring til at skrive indlæg.
Klubbens hjemmeside www.skanderborg-roklub.dk er forbedret, men hvis I har forslag til
yderligere forbedringer, skal I komme med dem.
Vi har deltaget i ØVM-møde, korttursstyrmandsseminar, langtursstyrmandsseminar, seminar om
ungdommens fastholdelse og et miljømøde.
Jubilæumsskriftet er sat i gang, og Peter Abildgaard har haft møde med en flok tidligere formænd
og andre, der har været med i klubben i mange år. Vi har søgt en del fonde og virksomheder om
tilskud til udgivelse af jubilæumsskriftet, og foreløbig har det givet kr. 10.000 fra Nordea Danmark
Fonden og kr. 1.000 fra Kamstrup.
Og så vil jeg glæde mig over, at der ikke har været irriterende ’miljø-sager’, hvor nogle politikere
eller få borgere har forsøgt at begrænse adgangen til naturen for alle os andre under henvisning til
miljøet. De sager tager alt for meget tid.

7. 2004 og fremtiden
Men vi skal i den grad også se frem. I løbet af de næste halvandet år har vi store ting at se frem til.
Allerede til standerhejsningen får vi en ny båd; nemlig en 2 åres inrigger, som er en kombineret
langturs- og kaproningsbåd. Den er bygget på Grejsdalens Inriggerværft, og den koster kr. 125.000.
Skanderborg Kommune’s Folkeoplysningsudvalg har givet tilsagn om at give et tilskud på kr.
20.000. Mange tak for det.
Vi skal have sat gang i en del aktiviteter vedrørende selve jubilæumsreceptionen, men vi mener, at
den form, vi lavede for 4 år siden, er god, så det bliver på samme måde. Det bliver sammen med
standerhejsningen, og det bliver lørdag 19/3 2005.
Samtidig udgiver vi jubilæumsskriftet, som Peter Abildgaard er ved at skrive. Og vi kan vise endnu
en ny båd frem; det bliver en 4 åres inrigger. Den koster omkring kr. 160.000.
Som alle kan se, er det særdeles store udgifter, vi sætter os i, men vi har lagt budget for de næste 3
år. Naturligvis er der store underskud i år og næste år, men dels har vi penge i bådfonden, dels har
vi nogle obligationer. Vi optager et lån i Sydjysk Kreds lånefond. Vi har søgt en del fonde, og vi
søger flere fonde. Og endelig leder vi efter en hovedsponsor, som vil støtte os med et stort beløb til
gengæld for at få lov at navngive den nye 4 åres inrigger. Vi vil også yde en del andet til en
hovedsponsor. Men budgettet viser, at allerede i 2006 har vi et lille overskud, selv om vi skal
afdrage lån på over kr. 100.000 i værste fald.
Sidst i august 2005 skal vi afholde kredsmotionsstævne. Vi har fået lov til at bruge arealerne
omkring Søbadet og Dyrehaven. Men der er mange andre ting, der skal på plads. Så vi vil gerne
have så mange som muligt til at hjælpe. Vi ved godt, at mange vil hjælpe med en masse praktiske
forhold, men vi leder efter en, der kan være tovholder eller projektleder for motionsstævnet. Man vil
ikke blive ladt helt ene, da der findes mange med erfaring i klubben og i kredsen.

Men der skal selvfølgelig ske andet i fremtiden end de omtalte store planer. Vi skal naturligvis først
og fremmest også ro.
Allerede nu har vi kendskab til nogle nye, der vil lære at ro. De skal instrueres – først en lørdag og
så flere lektioner efterfølgende. Derefter skal vi sørge for at få de nye integreret. Men samtidig må
vi ikke glemme at tage hensyn til de eksisterende medlemmer.
Der skal være nogle arrangementer, der tiltaler medlemmerne, som det har været tilfældet de
seneste år. Det gælder om, at der er noget for forskellige roeres smag. Jeg ved, at der bliver
arrangeret mange korte og lange langture, men hvis det ikke er nok, skal I sige til – eller eventuelt
selv arrangere.
Jeg har før opfordret Jer til at sætte et personligt mål for 2004. Det behøver ikke være en sølvåre
eller et bestemt antal kilometer – det kan også være, at man vil deltage i ØVM, på en langtur til Ry
eller en kredsmadpakketur.
Vi skal igen i år hjælpe ved Danmarks Smukkeste Festival. Og så skal vi garanteret også deltage i
motionsstævne og ØVM, og det kunne da være rart med stor deltagelse i år efter vores succesfulde
afholdelse sidste år. Der kommer nok igen sommerferieidræt og meget andet. Bestyrelsen skal have
gjort revisionen af reglementet færdigt.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle Jer, der har ydet en indsats i roklubben på den ene eller anden
måde. Det har alt sammen været medvirkende til at gøre Skanderborg Roklub til en god forening,
hvor det er godt at være, og hvor man får positive oplevelser sammen med sine kammerater.
Vore sponsorer skal have endnu en tak for deres uvurderlige støtte. Og tak til Uge-Bladet, Århus
Stiftstidende og Horsens Folkeblad, fordi I er så gode til at skrive om os.

Erik Jensen

