Beretning for 2006
Så skal der aflægges beretning for 2006, men jeg vil også se frem i 2007.
Først vil jeg sige noget generelt, så kommer der noget om medlemmerne, økonomi, roning, bådene,
huset, aktiviteter, bestyrelsens øvrige arbejde og til sidst fremtiden.

1. Generelt om 2006
2006 var et lidt blandet år for Skanderborg Roklub.
Det triste først. Vi mistede 2 meget trofaste medlemmer. Niels Kristensen afgik ved døden 81 år
gammel den 25/3 og Aage Mølgaard afgik ved døden 89 år gammel den 7/5. Æret være deres
minde.
Romæssigt gik det fint i ungdomsafdelingen og i særdeleshed i veteranafdelingen. Blandt
seniorroerne bliver der også roet, men jeg synes, der kommer for få om tirsdagene. Der måtte også
gerne være flere med på nogle af langturene. Jeg tror, at den manglende aktivitetschef har betydning
her, men vi burde alligevel være i stand til at tiltrække flere deltagere.
Medlemsmæssigt klarer vi os godt, og vi har en god økonomi.
2006 var ikke et travlt år, som 2005 havde været, og som 2007 også bliver i første halvår.
Selvfølgelig er det motionsstævnet i juni, der skal bruges kræfter på.
For 2 år siden besluttede vi på generalforsamlingen, at vi ville købe en ny trailer. Det blev så sat i
værk i slutningen af 2005. Vi havde undersøgt diverse muligheder, og vi købte et chassis, som var
egnet til at blive bygget om til en bådtrailer. Man kan nemlig ikke bare lige købe en bådtrailer – selv
Brænderup laver dem ikke. Vi havde møde med Gustav, og vi fik lavet tegninger på opbygningen,
som han så skulle lave. Men inden han fik lavet noget, meldte han sig ud af klubben, så traileren er
ikke færdig. Vi har dog lavet en aftale med Søren, så vi håber på at kunne præsentere den til
standerhejsning. Men vi er oppe imod, at alle håndværkere har nok at lave.

2. Medlemmerne
Som nævnt afgik Niels og Aage ved døden.
Vi har fået 23 nye medlemmer, så vi har haft en medlemstilbagegang på 3 fra 141 til 138 nu. Af de
nye er der 7 ungdomsroere, og det tyder godt.
I alt blev der i 2006 roet 42.224 kilometer af klubbens medlemmer eller i klubbens både. Det er et
pænt antal kilometer, og selv om vi har fået hjælp fra en del gæsteroere, har 114 af klubbens
medlemmer roet i alt 37.978 km. For medlemmernes vedkommende er det en nedgang på 2.700 km
i forhold til året før, men der har også været 13 færre på vandet.

Kirsten Højfang blev årets roer med 1.549 km, og der blev også uddelt sølvårer til Anita, Else Plum,
Grethe Skovgaard, Knud, Niels Skjellerup, Willi, Bitten, Anny, Rita og Grethe. Vibeke Johannsen
blev årets kanin, og Frederik Roed-Åstrøm blev årets ungdomsroer.
Birgit er blevet uddannet til instruktør og har været på ungdomslederkursus. Vi har ikke fået nye
langtursstyrmænd, men 13 er blevet korttursstyrmænd.

3. Økonomi
Vores økonomi er rigtig god, selv om vi har investeret de sidste par år. For et år siden budgetterede
vi med et stort beløb til nyt køkken, men det arbejde bliver først lavet i år. Vi har tjent kr. 18.500
ved at arbejde for Festivalen, og aftalen med OK har givet kr. 6.542.
Vi har ikke haft så store kontingentindtægter i 2006 som budgetteret. Det skyldes, at vi har færre
seniormedlemmer – de fleste nye er ungdomsroere og veteraner. Det har så været med til, at vi
fremsætter forslag om kontingentstigning for veteranerne fra 50 % til 75 % af seniorkontingentet.
En anden årsag til forslaget er, at den nye Skanderborg Kommune har fjernet reglen om, at personer
over 60 år ikke trækker fra i opgørelse af lokaletilskud.

4. Roning
Vi har igen haft stor aktivitet i 2006, 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 har slet ikke været med til kaproning i 2006, 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 andre tidspunkter.
Morgenroerne er trofaste, men de har haft lidt problemer ind imellem med at få fyldt båden op.
Instruktion
Som nævnt har vi fået 23 nye medlemmer, og nogle havde roet før. Desuden var der nogle på
rokurset, som ikke fortsatte. Derfor er det godt, at vi har indført et kursusgebyr, så vi i det mindste
får lidt økonomisk ud af det. 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.
Ungdomsroning
Trioen Birgit, Susanne og Rasmus kører ungdomsafdelingen særdeles fint, og der er rigtig mange
ungdomsroere hver mandag. Nogle blev instrueret i scullerroning, som blev populært, men vejret
var jo også til det. Selv om der er plads til hygge, bliver der roet mere, end vi har set de senere år.
Der var heldigvis tilslutning til weekendturen til Temnæs, nogle af de unge har prøvet kræfter med

Julsø og bestigning af Himmelbjerget, og i første uge af sommerferien var der først Projekt
Sommerferieidræt og dernæst roskole for medlemmerne. Ungdomsroerne har aflagt svømmeprøve,
og der har været et par skoleklasser til prøveture.
For at få mest mulig roning ud af det, har vi ændret procedurerne, så 14 årige ungdomsroere kan
komme på styrmandskursus, men de har kun lov at bruge styrmandsretten ifølge med andre både
med ældre styrmænd. Vi har også nedfældet reglerne for scullerinstruktion og scullerroning –
specielt med hensyn til ungdomsroere.
Veteranroning
Jeg er nødt til at gentage mig selv, for veteranroerne har igen været meget aktive både mandag og
torsdag formiddag. En del har endvidere været aktive med langture – især til og fra Ry. 9 ud af 11
sølvårer gik til veteraner. Aktiviteten er ligeledes meget høj her i vintersæsonen – med
bådklargøring og andet forefaldende arbejde i og omkring bådhallen, samt gymnastik og vandreture.
Julefrokosten er også et tilløbsstykke.
Langtursroning
Igen i 2006 har der været roet forskellige steder i landet. Madpakketurene i kredsen har dog ikke
været så populære i 2006. Der er roet 9 både med 35 bådpladser til og fra Ry i forbindelse med
landsmotionsstævnet, hvor vi i øvrigt deltog med 25 roere. Der er den traditionelle tur til Randers,
og nogle var i København. Og så er der forskellige andre ture så som løvspringsture, fugleture og
løvfaldsture. Ud over dette er der arrangeret en del langture på egen hånd.

5. Bådene
Bådenes stand er generelt fin, især når man tager alderen på mange af dem i betragtning. Det
skyldes selvfølgelig, at slibeholdene gør et fint arbejde hver vinter, men veteranerne i Willis
materieludvalg yder altså et stort arbejde hele året.
Jeg skal dog her komme med en opsang til slibeholdene. Det sker desværre gang på gang, at
dåserne med lak ikke bliver lukket efter brug. Så bliver lakken hurtigt ødelagt, og lak er altså dyr.
Så tænk Jer om og pas på dåser, bundpropper og materiellet i øvrigt. Det er altså ikke nogen
børnehave!
Vi har ikke købt nye både, og R/S Paradiset er flyttet til Nykøbing Sjælland. Vi har dog været ved
at se på forskellige bådtyper, så vi kan finde ud af, hvad vi skal investere i.
Gulvet i bådhallen er blevet malet, betonrampen udenfor er repareret, der er ryddet op i
langtursskabet, og ud mod søen er gavlen malet samtidig med, at der er kommet et navneskilt op.
Og op til sidste standerhejsning var den nye bro gjort klar. Den har fungeret godt.

6. Huset

Vi vil som nævnt – også sidste år – fokusere på huset. I første omgang er det et nyt køkken. Status
er, at vi har en byggeansøgning hos Kommunen. Den bliver behandlet en gang i løbet af februarmarts, men vi har pillet det gamle køkken ned, så vi er klar.
Carsten, Tommy, Grethe og Birgit i køkkenudvalget har lavet tegninger og planer, og de har lavet
aftaler med leverandører, og der er heldigvis nogle – både seniorer og veteraner - der gerne vil
hjælpe. Stor tak til Jer, der vil være med til at lave det nye køkken. Det bliver garanteret et flot
resultat, og vi kan da håbe, at det er klart til standerhejsningen.
Vi får ikke behov for at låne i kreditforeningen, for vi har en pæn formue, og køkkenudvalgets
planer kan holdes inden for vore økonomiske rammer. Vi har dog søgt Kommunen om forlængelse
af lejeaftalen, da den udløber om ca. 15 år. Det er jo sådan, at huset er klubbens, men vi lejer
grunden af Kommunen.
Vi har fået nye vinduer i køkkenet. Men der er andre steder, hvor huset trænger til en kærlig hånd,
så vi er ikke færdige med at se på husforbedringer.
Rengøringsholdenes indsats skal nævnes, og der er næsten altid pænt hos os i forhold til, hvad vi ser
i visse andre roklubber. Der er desuden købt borde til terrassen.
For efterhånden mange år siden besluttede vi at lave en sauna. Vi har nogle gange haft projektet
oppe at vende, men vi strander altid på, at de elektriske installationer, der skal til, bliver for dyre. Så
vi vil foreslå, at vi kan nedlægge saunaen og bruge rummet til depot.

7. Aktiviteter
Vi startede med standerhejsning i vintervejr, og der var is på søen. Så det var først fredagen efter, vi
kunne få broen i. Vi har haft en god og dæmpet kanindåb med 12 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, men
ungdomsafdelingen har besluttet, at vi ikke skal deltage i år. Dels giver det ikke nye medlemmer,
dels bliver der lavet noget for vore egne ungdomsmedlemmer, og dels er sommerferien flyttet.
Vi har haft 34 til at rydde op under festivalen, og efterfølgende har næsten 25 været i gang med
andre opgaver for Festivalen. Vi har fået kr. 18.500 og har penge til gode.
Der har været julefrokoster, en masse gåture, vinsmagning, ølsmagning, førstehjælpskursus for
veteraner og meget andet. Ungdomsroerne har været til bowling og skøjteløb.
Vi har været ved 3 OK-arrangementer ved Kvickly i løbet af året, og det har givet over 100
nytegnede OK-kort tilknyttet roklubben.
Træsejlet er udkommet med 8 fine numre med Gösta som en engageret og ansvarlig redaktør.

8. Bestyrelsens øvrige arbejde

Bestyrelsen har holdt 10 møder. Ud over diverse forskellige emner har vi drøftet motionsstævne og
ændringer til reglement.
Jeg vil godt lige opsummere det, vi har ændret i reglementet:
Det daglige rofarvand for outriggerroning er Skanderborg Sø – altså ikke ind under Jernbanebroen.
Det daglige rofarvand for inriggerroning er uændret Skanderborg Sø, Vrold Sø og Tåning Sø.
Der kan dog dispenseres fra dette.
Grethe og jeg har deltaget i kredsgeneralforsamling og i hovedgeneralforsamling. Det sidste følte vi
os presset til, efter der var fremsat et forslag om at kunne ro med oppustelige redningsveste uden at
have dem på. Det er vi imod, men vi blev stemt ned. Det betyder ikke, at vi i Skanderborg Roklub
ikke skal have oppustelige veste på i stedet for at have dem liggende i båden. De synker nemlig,
hvis båden vælter. Vi var også på kredsledermøde, hvor der blev talt om motionsstævne, sikkerhed
og ældreroning, og så var der en roer fra Århus, der fortalte om en kaproning tværs over
Atlanterhavet, han og en kammerat havde deltaget i gennem 60 døgn.
Poul Erik blev valgt til årets idrætsleder i Skanderborg Kommune. Tillykke med det. Willi er valgt
ind i Friluftsrådet for kreds 7 og er blevet formand.
Nordea Fonden har givet et tilskud til køb at et nyt regnskabs- og medlemssystem. Det har Poul
Erik så købt, og vi mente også, der kunne blive råd til en ny PC. Og det er han heldigvis glad for.
Systemet kan for eksempel registrere mailadresser, og det bruger vi til udsendelse til samtlige
medlemmer eller målrettet til en gruppe.
Vi har haft en lille debat med Århus Amt og lodsejerne ved Fuldbro Mølle med det formål at få
forholdene gjort bedre. I første omgang er der sket lidt, men vi håber, at det bliver endnu bedre.
Vi har søgt Gammel Skanderborg Kommune om tilskud til nye årer, og vi har fået bevilget et beløb
til køb af 4 nye årer. Vi supplerer dog op med yderligere 2, der så bliver vore første big blades.
For at nævne forskelligheden af punkterne, man skal forholde sig til på et bestyrelsesmøde, kan jeg
nævne fugleinfluenza og samværspolitik.

9. 2007 og fremtiden
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 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 vi jo.
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.

Men i første omgang skal vi planlægge og afholde kredsmotionsstævnet 15. – 17. juni ved Søbadet
og på Capri. Vi har talt meget om at finde et temafor stævnet. Vi har haft munke i tankerne, men det
kniber med at få konceptet til at holde hele vejen igennem, og det er ikke noget ved at gøre noget
halvt, så det dropper vi nu nok – med mindre der kommer en del gode ideer. Da vi indkaldte til et
møde i december, kom der 3 ud over bestyrelsen, så fremmødet overvældede os ikke. Der vil blive
åbnet for kajakroning for roklubmedlemmer, og vi vil tilbyde outriggerroning – herunder kredsens
otter. Vi har også andre planer – det er næsten kun arbejdskraft, vi efterhånden mangler. Vi kan dog
selvfølgelig også stadigvæk bruge ideer. Så kom endelig ud af busken og meld dig til at yde en
indsats. Det er sjovt arbejde sammen med rovennerne.
Efter motionsstævnet vil jeg håbe, at I får roet en masse resten af året. Det vil vi have fortjent til den
tid.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelse, udvalg, instruktører og alle Jer andre, der har ydet en
indsats i roklubben på den ene eller anden måde. 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. Tak til Nordea Fonden og
Gammel Skanderborg Kommune for økonomisk støtte. Og tak til Uge-Bladet, Århus Stiftstidende
og Horsens Folkeblad, fordi I følger med i vores klub og skriver om os.

Erik Jensen

