Beretning for 2005
Så er det igen tid til at aflægge beretning for Skanderborg Roklub. Beretningen gælder for år 2005,
men der skal også ses fremad, som jeg plejer at sige.
Først vil jeg sige noget generelt, så kommer der opfølgning fra sidste generalforsamling, jubilæet,
motionsstævnet, medlemmerne, økonomi, roning, bådene, huset, aktiviteter, bestyrelsens øvrige
arbejde og til sidst fremtiden.

1. Generelt om 2005
2005 var et rigtigt godt år for Skanderborg Roklub på mange måder. Vi havde 2 højdepunkter, som
gik særdeles godt. Det er selvfølgelig jubilæet og motionsstævnet, som jeg vil omtale senere. Men
der var også mange andre positive ting, som overskyggede de få negative forhold.
Både romæssigt og medlemsmæssigt klarer vi os godt, og vi har en god økonomi, selv om vi har
foretaget store investeringer de sidste par år. For et år siden var det største problem
ungdomsafdelingen, men det mener vi, at der nu er styr på med Birgit som ungdomsleder og et godt
ungdomsudvalg. Så nu mener jeg, at vort største problem er, at der kommer for få til nogle
arrangementer – det gælder især for seniorafdelingen – men jeg vil sige, at mange andre aktiviteter
kører med fine deltagertal. Vi mangler også fortsat en aktivitetschef.
Poul har efter mange flotte numre af Træsejlet overgivet jobbet til Gösta, som også yder et flot
stykke arbejde med et klubblad, som vi har god grund til at være stolte af.

2. Opfølgning fra sidste generalforsamling
På sidste generalforsamling var der mødt 40 frem, og det skyldes især et forslag om at ændre
kontingentsatserne for veteranroerne. Begrundelsen var, at veteranerne ror mest, og at klubbens
økonomi ville blive endnu bedre, hvis veteranroere betaler samme kontingent som seniorroere.
Forslaget blev ikke vedtaget – heller ikke på den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen
skulle behandle forslaget om ændrede kontingentsatser inden denne generalforsamling.
I bestyrelsen er der ikke i øjeblikket stemning for at ændre de nuværende love, der siger, at
ungdomsroere og veteranroere betaler halvdelen af seniorroeres kontingent, mens ungseniorer
betaler 75 %.
For nogle år siden ændrede Skanderborg Kommune reglerne for beregning af lokaletilskud.
Personer over 60 år medregnes ikke i den andel af medlemmer, der medfører reduktion af
lokaletilskud. (Kun medlemmer mellem 25 år og 60 år medfører reduktion). Begrundelsen var, at
klubberne skulle ikke straffes økonomisk for at begynde at arbejde med at få ældre ind i
idrætsklubberne. Dette har været baggrunden for, at vi har haft reduceret kontingent for personer
over 60 år.
Bestyrelsen i Skanderborg Roklub ønsker at sende det signal til den nye storkommunes
beslutningstagere – og andre i omverdenen – at vi arbejder for at få ældre til at dyrke idræt.

Derfor ønsker vi at fastholde den nuværende opdeling af kontingenter, hvor personer over 60 år
betaler halvt kontingent. Hvis reglerne bliver ændret fra Kommunens side, vil bestyrelsen
naturligvis se på konsekvenserne og overveje, om det giver anledning til, at vi ønsker at ændre
kontingentsatserne.
Der var også forslag om indkøb af ny trailer, og det blev vedtaget, at bestyrelsen skulle arbejde med
dette. Allerede dengang mente bestyrelsen, at forslaget var godt, men vi ville ikke påtage os at
arbejde med det, før vi havde overstået motionsstævnet. Efterfølgende har vi sammen med Gustav
og Søren set på muligheder. Det er nemlig ikke så ligetil, for der findes ikke en standard trailer, og
selv Brenderup er holdt op med at lave den slags. Vi har set på andre roklubbers trailere, men de er
lige så store og tunge som den, vi har. Og så er vi jo lige vidt. Men vi mener at have et brugbart
projekt i gang, hvor vi køber et chassis, der så skal suppleres med stativet, som bådene skal ligge på.

3. Jubilæum
Den 14. marts 1930 blev der indkaldt til stiftende generalforsamling i Skanderborg Roklub, og
derfor betragtes 14. marts som klubbens fødselsdag. I 2005 var det en mandag, og vi nøjedes med at
invitere pressen den dag, så vi kunne præsentere jubilæumsbogen. De bærende kræfter bag
jubilæumsbogen – forfatteren Peter Abildgaard og Poul Mathiasen, der lavede den flotte opsætning
– var også inviteret. Det skete i Nordea, og det var en succes med ivrigt skrivende og spørgende
journalister og lige så ivrige fotografer. Jubilæumsudstillingen og jubilæets vartegn (6 årer samlet i
en tensegrity) stod i Nordea den pågældende uge, inden det hele blev flyttet til roklubben.
Lørdag 19. marts var så den store festdag, hvor vi fejrede 75 års fødselsdag. Næsten 150 var mødt
frem om eftermiddagen til reception, dåb af den nye 4 åres inrigger, der blev døbt R/S Lognæs af
Willi (i fravær af manden fra Tuborg, der skulle have døbt båden), standerhejsning og udgivelse af
jubilæumsbogen. Desuden blev R/S Expert døbt om til R/S Søren af Søren Bertelsen og veteranerne
afslørede deres gave, som var en frise med deres opfattelse af, hvad roning er. Frisen var lavet under
kyndig vejledning af Bent Wiborg. Vi fik mange gode gaver, og folk havde en rigtig god
eftermiddag, hvor jubilæumsudstillingen blev studeret ivrigt. Vi havde besøg at rigtig mange
tidligere roere, og det må jo betyde, at roklubben har været et godt sted for dem.
Om aftenen var der fest med over 100 glade deltagere, og det var en rigtig god aften også.
Søndagen før havde ca. 30 været i gang med at gøre roklubben pæn og lave forskellige praktiske
ting.
Selve jubilæet gav et underskud på ca. kr. 10.000, men gaver og salg af jubilæumsmærker indbragte
næsten det samme beløb. Tak til Jer alle for indsatsen.

4. Motionsstævne
I anledning af vort jubilæum havde vi søgt om at holde motionsstævnet, og dette skete den sidste
weekend i august. Vi – det vil sige bestyrelsen og Inge - havde planlagt stævnet i over et år, og vi
havde styr på det hele. Der var lige 2 ting, som kunne være bedre. Det var badeforholdene i
klubhuset på Stadion samt at nogle af vore hjælpere fik for lange arbejdstider. Det vil jeg godt

beklage, men jeg tror ikke, at det ødelagte fornøjelsen, for det var altså et rigtigt godt stævne, som
vi har fået ros for fra mange deltagere.
Desværre var det ikke så mange tilmeldte, som vi havde håbet, troet og ønsket. Men det viste sig at
være deres problem. Der var tilmeldt ca. 160 til roning, og de havde mulighed for at ro 2 distancer,
og der var andre aktiviteter ved Søbadet, som var centrum. Kajakroning, vandreture i by og skov
samt Frihedsmuseet var populært, og som sædvanligt var der hygge på pladsen. Susanne og Gösta
udgav en populær stævneavis, og der var god gang i lotteriet, som især Birgit og Inge havde gjort et
stort arbejde med, men vi var andre, der også havde ydet en indsats.
Der var ca. 170 til fest, og det var en god fest med suveræn mad. Birgit og hjælperne havde virkelig
lavet et fantastisk stykke arbejde, og alle var meget tilfredse med maden, som vel er noget af det
bedste, der nogensinde er serveret til et motionsstævne. Rammerne på Capri var også anderledes,
ligesom det caribiske tilsnit ikke var set før. Vi gjorde det godt, og vi gjorde det anderledes på en
del områder. Men desværre gik en del for tidligt, og det satte en dæmper på både stemningen og
omsætningen.
Allerede kl. 16 om søndagen var alt ryddet op, bådene var gjort rene, og vi havde spist de fleste
rester. Resterne af drikkevarerne blev dog først udryddet til julefrokosten. Stævnet gav et overskud
på godt kr. 12.000, og det skyldes lotteriet med godt kr. 6.000, den store arbejdsindsats med at lave
mad, så vi kun skulle købe det dejlige kød hos Byskov samt at vi havde lavet nogle gode
sponsoraftaler med firmaer, der enten gav os varer eller gav os nedslag i prisen.
Jeg vil gerne sige en meget stor tak til alle Jer, der hjalp til. Jeg har nævnt nogle ved navn, men jeg
kan ikke takke alle 80. Jeg håber, at I vil tænke tilbage på Jeres indsats – om ikke andet så når I
tager t-shirten fra Danpres på. Og tak til de firmaer, som støttede os.
Som de fleste nok er bekendte med, har vi fået lov til at gentage succesen i 2007, men der er lige et
par ting, der skal på plads, før vi siger endeligt ja.

5. Medlemmerne
Først vil jeg sige, at Juul Thomsen ikke ror mere, idet han afgik ved døden 1. marts 2005.
Men vi har fået 30 nye medlemmer, så vi har haft en medlemsfremgang på 8 fra 133 til 141 nu. Af
de nye er der faktisk 13 ungdomsroere, og det tyder godt.
I alt blev der i 2005 roet 43.818 kilometer af klubbens medlemmer eller i klubbens både. Det er et
af de 3 største antal nogensinde, men vi har fået hjælp fra en del gæsteroere, mens 127 af klubbens
medlemmer roede i alt 40.723 km.
Susanne Holde blev årets roer med 1.620 km, og der blev også uddelt sølvårer til Anita, Anny,
Bitten, Grethe Dyrby, Grethe Skovgaard, Inge, Kirsten, Niels, Rita, Susan, Søren og Willi.
Vi har fået uddannet Rasmus og Willi til instruktør, Astrid, Susanne og Rasmus er blevet
langtursstyrmand, Knud har været på materialekursus 1 og 2, og 11 er blevet korttursstyrmænd.

6. Økonomi
Vores økonomi er rigtig god, selv om vi i løbet af de sidste 2 år har købt 2 nye både til i alt kr.
300.000, vi har købt bro for knap kr. 20.000 samt udgivet jubilæumsbog til en pris på ca. kr. 45.000.
Vi havde budgetteret med et underskud på næsten kr. 100.000 i 2005, men underskuddet blev kun
på kr. 33.000. Det skyldes flere faktorer: Støtte fra Tuborgfondet på kr. 50.000, Skanderborg
Kommunes tilskud til R/S Lognæs på kr. 30.000, annoncer i jubilæumsbogen, arbejde ved
Festivalen med kr. 17.500 og aftale med OK på kr. 10.000. Det betyder selvfølgelig også noget, at
vi har udskudt indkøb af ny trailer til i år.
Men vi er som sædvanligt gode til at styre udgifterne – f. eks. giver udgivelse af Træsejlet overskud
nu i stedet for underskud. Vi har faktisk en rimelig formue, og vi er ved at se på, hvad pengene skal
bruges til. Efter at vi har investeret i nye både, mener vi, at turen er kommet til huset, og Carsten er
i gang med at se på muligheder for et nyt køkken. Der er dog også andre ting, vi skal have gjort ved
huset i den nærmeste fremtid.

7. Roning
Vi har igen haft stor aktivitet i 2005, men der har igen været nogle aktiviteter, der er blevet aflyst,
eller hvor deltagerantallet har været for lavt. Det gælder især i seniorafdelingen, og vi kunne altså
godt bruge en aktivitetschef til at sætte lidt mere gang i medlemmerne. Vi kan selvfølgelig ikke
tvinge medlemmerne til at møde op, men vi kan kun opfordre Jer til at møde op til arrangementerne.
Vi må så sørge for, at aktiviteterne gøres målrettede mod de ønsker, som medlemmerne giver
udtryk for. Vi har slet ikke været med til kaproning i 2005, og ØVM blev aflyst.
Daglig roning
Der har igen været stor aktivitet spredt hen over ugens dage og aftener, og det er 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 seniorer den aften.
Morgenroerne er fremdeles meget trofaste.
Instruktion
Som nævnt har vi fået 30 nye medlemmer, og nogle havde roet før. De første 12 nye blev instrueret
2 lørdage i april. 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, og det var især ungdomsroere.
Ungdomsroning
Med Birgit som ungdomsleder, og med Susanne, Helle, Günther og Rasmus i ungdomsudvalget, er
der nu mange tegn på, at vi får en stærk ungdomsafdeling. Det var allerede godt i efteråret, og der
blev instrueret i scullerroning, som blev populært. Selv om der er plads til hygge, bliver der roet
mere, end vi har set de senere år. Desværre var der ikke tilslutning til weekendtur, men nogle af de
unge har prøvet kræfter med Julsø.

Veteranroning
Jeg er nødt til at gentage mig selv, for 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. En dag var 39 roere på vandet, da
Ry Roklubs veteraner var på besøg. Men aktiviteten er ligeledes meget høj her i vintersæsonen –
både med bådklargøring, gymnastik og vandreture. Julefrokosten er også et tilløbsstykke. I uge 17
deltog vi i projekt ’Gang i Ældre’, og det gav nogle nye medlemmer, som hurtigt blev meget aktive.
Langtursroning
Igen i 2005 har der været roet mange steder i landet. Vi tilbød en madpakketur for Sydjysk Kreds,
hvor 10 var mødt frem, og vi har ligeledes været med på andre madpakketure. Der er lavet ture
Mossø rundt, til Randers, Horsens Fjord, Haderslev og forskellige andre ture så som løvspringsture,
fugleture og løvfaldsture. Ud over dette er der arrangeret en del langture på egen hånd.

8. 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. Vi har haft uheld, hvor en båd gik på en
bundgarnspæl, og en anden båd blev torpederet af en kajak med en nybegynder. Men veteranerne
har ydet gode reparationer
Heldigvis har vi igen kunnet forny bådparken med købet af R/S Lognæs, og så har vi omdøbt R/S
Expert til R/S Søren. R/S Paradiset har det jo ikke for godt, og den bliver flyttet til Nykøbing
Sjælland.
Vore 2 nyeste både har fået misfarvninger. Willi har en teori om, at nogle roere ikke passer godt
nok på, når de skifter plads, for det er samme sted – nemlig lige foran styrmandssædet i bagbords
side. Så pas på materiellet og hjælp hinanden, for bådene er altså dyre og skal holde i mange år.

9. Huset
Som nævnt blev der arbejdet grundigt med at gøre huset pænt til jubilæet. Men vi må nok tilstå, at
der ikke er gjort så meget andet synligt ved huset. Rengøringsholdene fungerer dog fint, og
veteranerne yder et pænt stykke arbejde med at holde hus, bådhal og udenomsarealer pæne.
Og som tidligere nævnt er det huset – i første omgang nyt køkken - vi vil fokusere på i den
kommende tid.

10. Aktiviteter
Vi har haft en god og dæmpet kanindåb med 10 kaniner og en efterfølgende god og sjov fest samt
standerstrygning.
Ca. 20 børn deltog i Projekt Sommerferieidræt, som vi har været med i gennem mange år. Der har
været 2 medlemsmøder og 2 svømmeprøver.

Vi har igen hjulpet til ved Festivalen, hvor vi tjente kr. 17.500, ved at 33 ryddede op under
festivalen, og 15 ryddede op efter festivalen.
Der har været julefrokoster, en masse gåture, vinsmagning og meget andet. Ungdomsroerne har
været til bowling og skøjteløb.

11. Bestyrelsens øvrige arbejde
Bestyrelsen har holdt 16 møder. En stor del af tiden er gået med jubilæet og motionsstævne.
Vi har deltaget i kredsgeneralforsamling men ikke i hovedgeneralforsamling.
Den ny klubdragt, som vi præsenterede sidste år, blev godt modtaget, og mange har købt en.
Vi har skiftet forsikringer til Gl. Skanderborg G/S, der jo er blevet en stor støtte for os. Det er ikke
fordi, vi slipper billigere, men vi støtter dem, der støtter os.
Vi har fået et nyt flag, og det er ikke et splitflag. Det skal bruges, når vi flagrer for noget, der ikke er
relateret til roning.

12. 2006 og fremtiden
I år har vi ikke de store planer, så vi skal først og fremmest ro. 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.
Vi forventer at få nye medlemmer igen i år. De skal instrueres, og derefter skal vi sørge for at få
dem integreret, så vi kan fastholde dem. Men samtidig må vi ikke glemme at tage hensyn til de
eksisterende medlemmer, så vi også kan fastholde dem.
Vi skal fastholde ungdomsroerne, og vi skal måske tiltrække nogle flere. Og vi skal måske have set
på en fornyelse af URO-9000 certifikatet, som jo viser, at vi er en ungdomsvenlig klub, for det er
tilfældet.
Vi skal have fundet en aktivitetschef – eller i det mindste et udvalg, der kan tage sig af nogle
aktiviteter, der kan gavne den sociale side, som en roklub jo også har. I ungdomsafdelingen er jeg
ikke i tvivl om, at fastholdelse af medlemmer kommer til at fungere, samtidig med at der garanteret
kommer nye til.
Vi skal igen i år hjælpe ved Danmarks Smukkeste Festival. Der kommer måske igen
sommerferieidræt og meget andet.
Kulturministeren og de 3 idrætsforbund (herunder DIF, som vi er med i) har udnævnt 3 områder,
som de vil fokusere på i 2006. De frivillige ledere, men jeg vil gerne se, hvad de kan gøre for at

forbedre vore vilkår. Ligestilling men her er vi efter min mening godt med. Det sidste er vanskeligt
stillede børn og unges deltagelse. Det er et godt fokusområde, som jeg gerne vil være med til at
støtte. Det eneste forbehold er, om vi har instruktører nok, når vi tænker på, at vi allerede har en del
nye, der skal instrueres færdig her i foråret.
Men det kunne da være godt, hvis I medlemmer har holdninger til, hvad vi i Skanderborg Roklub
skal fokusere på i 2006 og de kommende år.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelse, motionsstævneudvalg, andre udvalg, instruktører og
alle Jer andre, der har ydet en indsats i roklubben på den ene eller anden måde i 2005. Det er Jer,
der har et overskud, der er med til at gøre roklubben til et godt sted at være for mange andre. 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 følger med i vores klub og skriver om os.

Erik Jensen

