Beretning for 2007
Så skal der aflægges beretning for 2007, men jeg vil også se frem.

1. Generelt om 2007
2007 var et travlt og generelt et godt år for Skanderborg Roklub, da vi havde mange positive
forhold, men der var også noget, der ikke var godt.
Det triste først. Vi mistede desværre igen et trofast medlem. Gösta Pedersen afgik ved døden knap
66 år gammel den 3/10. Æret være Göstas minde.
Allerede ved standerhejsningen kunne vi vise vort nye køkken frem, og det er blevet godt modtaget.
Vi holdt et særdeles godt motionsstævne, som vi har fået stor ros for, og som har givet os et
(uventet) stort overskud.
Romæssigt gik det, som det plejer. Det vil sige 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.
Medlemsmæssigt klarer vi os godt, og vi har en rigtig god økonomi.
For 3 år siden besluttede vi på generalforsamlingen, at vi ville købe en ny trailer. Det blev så sat i
værk i slutningen af 2005. Traileren har været ude at køre et par gange med scullere, men den er
desværre ikke helt færdig endnu, da det har svært at finde en smed, der kan lave den – men der er
ved at ske noget nu.
På generalforsamlingen sidste år lykkedes det ikke at få valgt en fuldtallig bestyrelse, men Søren
trådte hurtigt ind som materielforvalter. Ifølge vore love er Søren på valg på efterfølgende
generalforsamling, som jo er nu.
Vi havde en ekstraordinær generalforsamling i marts, hvor det blev vedtaget at hæve veteranernes
kontingent med 50 %. Jeg vil gerne sige Jer veteraner tak for, at I tog beslutningen så positivt.
Vi lovede sidste år, at vi ville sætte fokus på huset, men det er i første omgang kun blevet til det nye
køkken. Vi har trukket store veksler på husforvalteren, og han skal have tid til at samle kræfter.
Vi havde en plan om at sætte outriggerroning i fokus, men det er ikke lykkedes. Manglen på
instruktører er desværre svær at komme uden om.

2. Nyt køkken
Klubhuset blev indviet i 1974, og siden da var der ikke sket noget videre med køkkenet. Men det er
der jo så nu. Takket være Carsten, Tommy og de mange frivillige, der ydede en indsats.

Vi fik en byggetilladelse 1. marts, og så var det med at få gjort tingene færdige, inden vi havde
standerhejsning. Og det lykkedet jo fint.
Køkkenet er nu dobbelt så stort, da vi tog depotet med. Der er et flot gulv, masser af skabsplads,
køleskabe og komfur – og for mange det vigtigste: En opvaskemaskine. Samtidig fik vi skiftet
vinduer. Den samlede pris løb op i ca. kr. 100.000.

3. Motionsstævne
Alt var perfekt – i hvert fald det, vi havde indflydelse på. Regnvejret hele lørdagen og
deltagerantallet på ca. 150 var ikke, som vi kunne håbe, men det ødelagde ikke indtrykket af, at det
var et rigtigt godt stævne, og det har vi også fået at vide af mange.
Ca. 70 medlemmer hjalp til, og der var en hjælpertrøje til alle. Der var 17 ude at ro, og der var
næsten 40 til festen. Maden var under Birgits planlægning og ledelse perfekt, grisen var velstegt og
velsmagende, musikken, øllet og stemningen var god, og deltagerne var vilde med at støtte lotteriet.
Vi havde mange sponsorer, og her skal lyde en tak til alle, men alligevel vil jeg nævne: Danpres,
Midtjysk Forsikring, Hotel Skanderborghus, Bendts Kød & Dybfrost, Danmarks Smukkeste
Festival, Molslinien, Mindets Slagter, Grambogård, Kvickly, Pilgrim, Hans Grohe og Tholstrup.
Der var nattergaletur, prøveture i otteren, hyggemusik og gigbåde. Stævneavisen blev godt
modtaget, og vi løb med pokalerne for yngste deltager (Søren Stigsen) og ældste deltager (Else
Rasmussen). Rammerne ved Søbadet og på Capri var fine, og endelig kan det økonomiske resultat
jo kun siges at være flot. Vores planlægning var fin, da vi var i god tid og havde erfaring fra 2005.
Tak til alle for indsatsen.

4. Medlemmerne
Som nævnt afgik Gösta ved døden. Vi fik desuden en udmeldelse fra Egon Rasmussen, der som
ældste medlem havde roet over 50 år, men helbredet svigtede.
Vi har fået 21 nye medlemmer, så vi har haft en medlemsfremgang på 3 fra 138 til 141 nu. Sidste år
var det lige omvendt. Af de nye er der 4 ungdomsroere. Medlemsfordelingen er: 17 ungdomsroere,
6 ungseniorer, 69 seniorer og 49 veteranroere.
Der blev i alt roet 46.830 kilometer. Heraf roede 113 medlemmer 40.695, og det er en flot fremgang
på næsten 3.000 i forhold til 2006, hvor medlemmerne roede 37.978 kilometer, og tallet inklusiv
gæsters roning var 42.224.
Vibeke Johannsen blev årets roer med 2.095 km, og Grethe Dyrby fik også en guldåre for 2.026 km.
Der blev uddelt sølvårer til Anita, Anne-Grete Løvgreen, Kirsten Højfang, Niels Skjellerup, Else
Plum, Bitten, Grethe Skovgaard, Willi, Rita og Anny.

Frederik og Lasse har været på instruktørkursus. Vi har ikke fået nye langtursstyrmænd, men 12 er
blevet korttursstyrmænd.
Jeg har lavet en hurtig opgørelse over seniormedlemmer gennem de sidste 5 år. I 2003 fik vi 15 nye,
hvor der er 4 tilbage og 2 er aktive. I 2004 fik vi 22 nye, hvor der er 8 tilbage og 6 er aktive. I 2005
fik vi 14 nye, hvor der er 7 tilbage og 2 er aktive. I 2006 fik vi 7 nye, hvor der er 5 tilbage og 2 er
aktive. I 2007 fik vi 8 nye, hvoraf der faktisk kun er 3, der er aktive gennem hele året.

5. Økonomi
Vores økonomi er rigtig god, og selv om vi har investeret i et nyt køkken, er det sket uden at optage
lån. Alligevel har vi et overskud på ca. 30.000 i modsætning til et budgetteret underskud på kr.
67.000. Vi har tjent kr. 20.500 ved at arbejde for Festivalen, og aftalen med OK har givet kr.
14.447. Overskud på motionsstævnet blev kr. 23.239.
Vi har fået kr. 11.000 i tilskud fra den gamle Skanderborg Kommune til nye årer. Og det er vel gået
op for de fleste, at netop den nye kommunes tilskudsregler giver os problemer. Dels falder tilskud
til lokaleudgifter, da personer over 60 år ikke længere er udeladt af beregningen, dels er
kursustilskud reduceret til næsten ingenting, og for det tredie er det svært overhovedet at finde ud af
reglerne (det gælder både for Kommunen og os). Men vi må nok se i øjnene, at fremover bliver
støtten fra Kommunen kraftigt reduceret i forhold til det, vi er vant til.

6. Roning
Der har generelt været fin roaktivitet, men der har igen været nogle aktiviteter, hvor deltagerantallet
har været for lavt. Det gælder især i seniorafdelingen. Der er 20 seniormedlemmer, der ikke har
været på vandet, og 10 andre har kun haft 1 eller 2 ture. Det er næsten halvdelen af
seniorafdelingen. 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 2007, og
ØVM blev aflyst.
Daglig roning
Som de forgangne år har der 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 21 nye medlemmer, og nogle havde roet før. Desuden var der nogle på
rokurset, som ikke fortsatte. De fleste nye startede instruktion en lørdag med efterfølgende
individuelle forløb.
Ungdomsroning
Trioen Birgit, Susanne og Rasmus har igen kørt ungdomsafdelingen særdeles fint, og der er rigtig
mange ungdomsroere hver mandag. Rasmus og Frederik har desværre forladt os for at læse videre,

men Lasse er trådt ind i ungdomsudvalget. Nogle blev instrueret i scullerroning, og der bliver
efterhånden roet mere, end vi har set de senere år. Der var heldigvis tilslutning til weekendturen til
Temnæs.
Veteranroning
Veteranroerne har igen været meget aktive både mandag og torsdag formiddag. En del har
endvidere været aktive med langture – især til og fra Ry, og her blev de fanget af journalist og
fotograf fra Horsens Folkeblad. De var også i København på en rigtig dejlig tur. 9 ud af 12 uddelte
årer gik til veteraner. Veteranerne udgør også 75 % af de medlemmer, der er på top 25 og top 40.
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 2007 har der været roet forskellige steder i landet. Vi har haft deltagere til nogle af
madpakketurene i kredsen. Der har været gode ture på Slien og til Randers samt andre gode ture
blandt andet Horsens Fjord og løvfaldstur. Der blev roet både til og fra ungdomslandslejr i Ry. Ud
over dette er der arrangeret en del langture på egen hånd.
Firmaroning
I starten af sæsonen blev vi kontaktet af firmaet Eductor, der ønskede at give deres medlemmer
mulighed for at ro. Desværre er vi jo underlagt nogle regler for instruktion af sikkerhedsmæssige
årsager, og det betyder, at man ikke bare sætter sig i båden og ror. 11 har været på vandet, men kun
4 er blevet frigivet. Det er svært, når de fleste af deres medarbejdere bor i Århus, men vi må lave en
målrettet indsats for at få dem frigivet. De har 3 styrmænd, så de burde ret hurtigt kunne blive en
gruppe, der klarer sig uden for meget støtte fra os andre.

7. Bådene
Bådenes stand er generelt fin – i hvert fald når man tager alderen på mange af dem i betragtning.
Det skyldes selvfølgelig, at slibeholdene gør et fint arbejde hver vinter, men veteranerne yder altså
et stort arbejde hele året. Sct. Helene, Hylke Hav og Søren har fået større reperationer, og Sct. Croix
er blevet repareret. Gjordene på bådvognene er strammet op, og redningsvestene er kontrolleret.
Vi har ikke købt nye både, men vi har dog været ved at se på forskellige bådtyper, så vi kan finde
ud af, hvad vi skal investere i.
Vi havde 2 scullere fra kredsen til låns i foråret, men de var ikke så meget på vandet, for
scullersæsonen startet oftest først hen på forsommeren. Vi har kasseret Thyra, men vi har fået 2
singlesullere, som Tange Roklub ikke har brug for. De skal dog lige rigges til, da der mangler lidt
løsdele.
Og så har vi jo fået en bådvender, som er en god ting.

8. Huset

Køkkenet er jo nævnt tidligere, og ellers er der ikke sket noget videre med huset. Så vi er ikke
færdige med at se på husforbedringer.
Varmestyringen er lavet, og vi har fået ny flagstang og flag.
Der har ofte været vand i bådhallen efter regnskyl, men det hjalp at få kloakerne spulet igennem.
Rengøringsholdenes indsats skal nævnes, og der er næsten altid pænt hos os i forhold til, hvad vi ser
i visse andre roklubber.

9. Aktiviteter
Vi har haft standerhejsning, en god og dæmpet kanindåb med 6 kaniner – men uden fest – samt
standerstrygning – også uden fest.
Vi har haft 35 til at rydde op under festivalen, og det giver både ros og penge.
Der har været julefrokoster, en masse gåture, vinsmagning, ølsmagning og meget andet.
Ungdomsroerne har været til skøjteløb.
Vi har været ved 3 OK-arrangementer ved Kvickly i løbet af året, og det har givet ca. 80 nytegnede
OK-kort tilknyttet roklubben.
Træsejlet er udkommet med 8 fine numre. Vi har deltaget i sundhedsmesse, hvor 35 interesserede
prøvede en tur i ergometeret. Der var også interesserede, der ville høre om roning og roklubben, så
det giver måske nogle nye medlemmer.
Vi har prøvet at få gang i tirsdag aften her i vinter, men det går noget trægt. Kan det passe, at der
ikke er behov for at mødes i vinterhalvåret, med mindre man er veteran eller ungdomsroer?

10. Bestyrelsens øvrige arbejde
Bestyrelsen har holdt 13 møder. En del af tiden er selvfølgelig gået med motionsstævne, men vi har
også talt en del om køb af nyt materiel samt drøftet klubbens fremtid. Vi har lavet en analyse af
vore styrker (f. eks. god økonomi og roningens glæder), svagheder (f. eks. fastholdelse af nye og
manglende klubliv), muligheder (f. eks. nye medlemmer og grupperinger samt fleksibiliteten) og
trusler (individuelle sportsgrene, lederrekruttering og kommunale tilskud). Og det skal vi have Jeres
input til lige om lidt. Så har vi et grundlag for at sætte fokus på de områder, vi skal gøre noget ved.
Anne Grethe har overtaget redaktørposten, og man kan jo ikke se forskel på resultatet. Vi har valgt
at sætte referater fra bestyrelsesmøderne i Træsejlet, så I nemmere kan følge med, hvis det skulle
have interesse.
Vi har som nævnt startet firmaroning for Eductor, og vi har talt med Stilling Borgerforening, der vil
starte en roafdeling ved Stilling Sø.

Grethe og jeg har deltaget i kredsgeneralforsamling.
Vi har vedtaget en rygepolitik, for ellers vil Kommunen tage lokaletilskud fra os.
Vi har måttet sige farvel til 2 trofaste annoncører – Byskov og Imerco, men vi har fået Eductor med
som ny annoncør.
Vi har lavet indlæg til Natura 2000 planer, som forholder sig til miljøet i nogle af de områder, vi
færdes i. Umiddelbart ser det ikke ud til, at vi bliver ramt af restriktioner, men man ved jo aldrig,
hvad der sker, når det offentlige laver om på noget.

11. 2008 og fremtiden
2 meget arbejdsomme bestyrelsesmedlemmer har valgt at trække sig. Det er Birgit og Grethe. Det
betyder selvfølgelig ikke, at de ikke længere vil lave noget i klubben, men der bliver altså plads til 2
nye, og det behøver ikke nødvendigvis være som ungdomsleder og rochef, da de andre i bestyrelsen
er fleksible. Vi har ikke planer om tiltag i øjeblikket. Så det er et godt tidspunkt at starte i
bestyrelsen. For der er mulighed for at komme ind og være med til at sætte dagsordenen.
Vi skal fokusere på forbedring af huset og køb af nyt materiel, for det er altså et spørgsmål om hvor
mange gange, veteranerne har lyst og overskud til at reparere de samme gamle både. I den
forbindelse skal vi selvfølgelig søge om støtte hos både Kommunen og virksomheder og fonde.
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.
Vi skal igen i år hjælpe ved Danmarks Smukkeste Festival. Vi vil arrangere en madpakketur for
kredsens klubber søndag den 13. april. I weekenden 20. – 22. juni arrangerer DFfR ’Vi ror Danmark
rundt’, og her skal vi selvfølgelig være med og få roet en masse kilometer.
Vi har set nogle uheldige tendenser, der kan true os i klubben. Mange køber individuel motion i
motionsklubberne – er det derfor, vi har svært ved at tiltrække og fastholde personer i 20 – 40 års
alderen? Hvordan kan vi gøre noget, for den gruppe skal gerne være grundlaget for at skaffe nye
instruktører og bestyrelsesmedlemmer. Kan vi finde nogle grupperinger, som vi kan få ind i
klubben, og som måske kan blive en succes som veteranafdelingen? Hvad gør vi for at aktivere de
medlemmer, der ikke ror?
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. Og tak til Uge-Bladet, Århus
Stiftstidende og Horsens Folkeblad, fordi I følger med i vores klub og skriver om os.

Erik Jensen

