Beretning for 2009
1. Generelt om 2009
2009 var igen et godt år for Skanderborg Roklub.
Romæssigt er det gået meget godt, og vi har igen sat rekord med antal kilometer og antal
medlemmer på vandet. Vi har fået mange nye i alle aldre, og vi var 168 medlemmer, da vi var flest.
Økonomisk går det rigtigt godt, og det sociale fungerer også fint.
Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter.
Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både VELUX og FestiWalter, som vi døbte til
standerhejsning med mange fremmødte.
Vi har deltaget i DFfR’s Motionsturnering, hvor vi blev nummer 9 ud af godt 50 deltagende
klubber, med 146 roere på vandet og et gennemsnit på 391 km pr. roer.
Onsdagsaktiviteten har kørt fint, der er kommet meget mere gang i outriggerroningen, vi har haft
ungdomsroere til kaproning, og vi har haft en del madpakketure samt nogle langture.
Vi kan sikkert også blive bedre til at integrere nye roere.

2. Medlemmerne
Vi har fået 34 nye medlemmer, og vi har mistet 27, så vi har haft en medlemsfremgang på 7 fra 159
til 166 nu. Af de nye er der 6 ungdomsroere. Medlemsfordelingen er: 20 ungdomsroere, 7
ungseniorer, 102 seniorer og 37 veteranroere. Der er jo sket en ændring mellem antal seniorroere og
veteranroere som følge af ændring af grænse for veteranroere fra 60 til 65 år.
Der blev i alt roet 61.293 kilometer af vore medlemmer eller i vore både. Heraf var 146 medlemmer
på vandet med i alt 57.139 kilometer, og det er en særdeles flot rekord med en fremgang på ca.
5.000 km i forhold til 2008, som var den tidligere rekord. Og det er over 16.000 km mere end i
2007.
Vibeke Johannsen blev årets roer med 2.230 km, og der blev uddelt sølvårer til Grethe Dyrby,
Ejvind Byskov, Anny, Willi, Rita, Niels Skjellerup, Grethe Skovgaard, Else Plum, Bitten, Inger,
Anita, Poul, Erik Jensen, John, Helle Lund, Knud, Susan og Lars Elkjær.
Helle Lund, Ejvind Byskov, Kasper, Søren Stigsen, Søren Nielsen og Søren har været på
instruktørkursus, og 15 er blevet korttursstyrmænd. Desuden var 6 ungdomsroere på et ’ministyrmandskursus’, som havde til formål at klæde dem bedre på, når de skal i singlescullere, for der
skal jo være en styrmand.

3. Økonomi

Vores økonomi er stadigvæk rigtig god, selv om vi har investeret i 2 nye både til kr. 64.000. Vi fik
kr. 35.000 fra VELUX Fonden til en bådtype, der er velegnet til ældre – og begyndere inden for
outriggerroning.
Aftalen med OK har givet kr. 15.838. Vi har tjent kr. 58.500 ved at arbejde for Festivalen, og heraf
udgør veteranernes arbejde ca. 2/3.
Når vi ser på 2007 og 2008 tilsammen, giver det et resultat på 0 kroner. Og vi har i år et overskud
på ca. kr. 70.000. Så vi har en fin økonomi til kommende investeringer i hus og både.

4. Roning
Som nævnt har vi sat rekord med antal kilometer, antal medlemmer og antal medlemmer på vandet.
Og vi har deltaget med fint resultat i Motionsturneringen.
Der har været fin roaktivitet, og der er sket fremgang i alle afdelinger, og der er kommet meget
mere gang i outriggerroningen. Vi har haft en del madpakketure i weekenderne.
Men der er igen en stor del af seniorafdelingens medlemmer, der ikke er på vandet eller kun få
gange.
Ungdomsroerne er blevet flere, og de har været meget aktive om mandagen. En del har virkelig
gjort noget ved scullerroningen. Ungdomsroerne har været på weekendtur med udgangspunkt i Ry
og med overnatningsplads over for Dyne-Larsen. Line, Anders og Carl var på outriggerskole i
Maribo, og Anders var på ungdomslandslejr. Carl, Karl, Per, Jon og Jørgen var med til kaproning i
Haderslev. De har aflagt svømmeprøve i søen, og de har været til bowling.
Veteranroerne har igen været meget aktive både mandag og torsdag – og andre tider. Igen i år udgør
veteranroerne 75 % af de medlemmer, der er på top 25 og top 40. De har også lavet egne langture til
København, Fåborg og Aalborg, og de var til veterantræf i Vejle. Der har været besøg af roere fra
Ry og Aalborg.
Vi har haft deltagere med i alle kredsens andre madpakketure. Randersturen var en sikker succes,
men ellers er de fleste langture enten endagsture på Gudenåen eller hvor nogle medlemmer laver
deres egne ture.
De trofaste morgenroere er faktisk nogle af dem, der er på vandet flest gange i løbet af året.
De mange nye har været meget aktive i 2009, og i alt har de roet ca. 6.000 km.

5. Bådene
Vi har igen i 2009 købt 2 nye både. En singlesculler FestiWalter og VELUX, som er god til ældre
og begyndere. Faktisk har vi også døbt Jollen.

Bådenes stand er forholdsvis fin – i hvert fald når man tager alderen på mange af dem i betragtning.
Det skyldes selvfølgelig, at der ydes et stort arbejde både sommer og – især – vinter.

6. Huset
Vi har lidt under den manglende husforvalter. Men heldigvis har Anna, Bitten og Rita dannet et
udvalg, der tager sig af rengøringsartikler m.v. Veteranerne har malet verandaen og vinduerne på
nordsiden. Saunaen er ryddet, og der er ryddet op i bestyrelseslokalet.
Rengøringsholdenes indsats skal igen roses, og der er næsten altid pænt hos os.
Der er lavet en plan for istandsættelse af indgangspartiet, og vi er ved at få udarbejdet en slags
tilstandsrapport over huset.

7. Aktiviteter
Vi har haft standerhejsning med båddåb og flot fremmøde af 65 medlemmer, der kunne se den nye
rodragt og andet rotøj. Vi har haft en god kanindåb med 16 kaniner i alle aldre med en god kaninfest
samt standerstrygning med en rigtig vellykket fest. Vi har haft fototur, der har været ro-duatlon, og
en del var tidligt oppe på en fugletur.
Vi har haft 35 til at rydde op under festivalen. Veteranerne ryddede op onsdag morgen, og de havde
godt 30 i gang ved badevognen ved en campingplads. I alt arbejdede vi omkring 700 timer, og det
giver både ros og penge.
Der har været julefrokoster, en masse gåture, vinsmagning, øl med mad, tur i Frihedsmuseet og
meget andet. Turen søen rundt var igen i 2009 både en gåtur og en cykeltur, og der var 30 til de gule
ærter.
Vi har været ved et OK-arrangementer ved Kvickly, men antal nytegnede OK-kort har desværre
været lavere end de forgangne år, da markedet er ved at være mættet.
Træsejlet er udkommet med 8 fine numre.
Vi må nok erkende, at vinteren stadigvæk ikke er tiden, hvor medlemmerne har det store behov for
at deltage i aktiviteterne. Men når de så kommer i sæsonen, er det jo fint.

8. Bestyrelsens øvrige arbejde
Bestyrelsen har holdt 11 møder. Vi har deltaget i kredsgeneralforsamling, men vi har ikke været til
hovedgeneralforsamling.
Vi har deltaget i et informationsmøde hos Kommunen, hvor vi hørte en masse om bestyrelsens
ansvar og pligter – især omkring økonomiske forhold.

Anne-Grete overtog jo kassererposten efter Poul Erik. Det startede ikke for godt, for programmet
gav problemer, som blandt andet betød forkerte opdateringer af kontingentindbetalinger og
udsendelse af dobbelte opkrævninger. Det beklager vi, men tingene er kommet på plads, og AnneGretes første regnskab er på plads.

9. 2010
Vi starter sæsonen lørdag 20. marts med fødselsdagsfest, indvielse af indgangspartiet og dåb af en
ny 2 årers inrigger. Vi har allerede fået en donation på kr. 10.000 fra Nordea Fonden til
indgangspartiet, og det takker vi mange gange for.
I april har vi instruktion af nye medlemmer, og vi har heldigvis mange instruktører til at tage
kaniner.
Onsdagsaktiviteten gentages igen i år hver 2. onsdag med roning, spisning og samvær.
I 2009 lavede vi en del madpakketure om søndagen samt et par lørdagsture fra morgenstunden.
Dette vil vi sætte fokus på, så der kommer flere af dem, og de bliver mere faste. Det bliver nok
noget med, at der er roning hver anden lørdag kl. 8 og hver anden søndag kl. 10. Undtagen de
weekender, hvor der er andre aktiviteter. Så ser vi resultatet af dette, og ændrer det måske efter
sommerferien, hvis det bliver nødvendigt.
Vi ved ikke endnu, om der kommer kredsmadpakketure, men mon ikke, og de plejer jo at være
populære blandt vore medlemmer.
Der vil komme nogle kortere langture, men forhåbentlig bliver der også interesse for længere
langture.
Anne Grethe Skov har valgt at stoppe i bestyrelsen efter 3 år, men Anne Grethe beholder heldigvis
sin redaktørpost, så Træsejlet fortsat kan udkomme til stor gavn. Men vi mangler så 2 medlemmer i
bestyrelsen.
Fra standerhejsning 2011 vil der være roforbud, hvis man ikke har aflagt svømmeprøve inden. Vi
lever ikke op til DFfR’s retningslinier for sikkerhed, og det har vi besluttet at stramme op på i
fremtiden.
Vi er enige i bestyrelsen om, at vi ikke vil lave for store tiltag i den kommende periode. Vi føler
ikke, at vi har energien til det, og en del af bestyrelsens medlemmer er spændt hårdt for i
arbejdslivet. Vi vil fokusere på det, som er nødvendigt.
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. I har 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 Kommunen, Nordea
Fonden og VELUX Fonden. Og tak til Uge-Bladet, Lokalavisen, Århus Stiftstidende og Horsens
Folkeblad for omtale.

Erik Jensen

