Beretning for 2010
1. Generelt om 2010
2010 var igen et godt år for Skanderborg Roklub. Året startede rigtigt godt med standerhejsning
med mange fremmødte, der ville se den nye 2 årers inrigger blive døbt Åkandevigen af Kirsten
Højfang. Senere, da vejret tillod det, blev indgangspartiet renoveret med stor indsats af frivillige.
Med hensyn til det samlede antal roede kilometer er det igen gået godt, og økonomisk går det rigtigt
godt, hvilket har givet os mulighed for at investere i renovering af indgangspartiet og køb af ny båd.
Vejret har drillet: I foråret var det koldt, i august regnede det, og i september blæste det. Det har
reduceret aktiviteten hos seniorroerne, mens ungdomsroerne og især veteranerne ikke har ladet
vejret påvirke aktivitetsniveauet ret meget.
Med hensyn til det sociale, så er det lidt blandet – især hos seniorroerne. Der har ikke været så
mange med til alle arrangementerne, men heldigvis har de deltagende hygget sig, når der har været
noget at samles om. Jeg er dog ærgerlig over, at kanindåbsfesten ikke blev til noget.
Til det positive hører naturligvis også, at vi fik en fuldtallig bestyrelse med Ejner som husforvalter
og Lars som aktivitetschef efter sidste generalforsamling.

2. Medlemmerne
Vi har ikke fået så mange nye medlemmer som de 2 foregående år, men alligevel er der kommet 21
nye, og heraf er der 9 ungdomsroere. Vi er nu 161 medlemmer, mens der var 166 for 1 år siden.
Vi roede i alt 46.535 kilometer, og 141 var på vandet, så det giver i gennemsnit 330 kilometer. Det
er en nedgang fra 2009, hvor vi roede 57.139 kilometer, men det var en flot rekord i klubbens
historie, og 2010 er trods alt kun overgået af 2008 og 2009. Hvis vi regner gæsters brug af vore
både med, bliver det til 53.408 kilometer, som er roet af vore medlemmer eller i vore både.
Vibeke Johannsen blev årets roer med 2.080 km, og Anders blev årets ungdomsroer med 1.024 km,
og disse 2 fik guldåre. Anders blev også årets outriggerroer med 850 km i outrigger, mens Grethe
Dyrby roede flest langturskilometer. Årets nye roer var Karen Taudorf med 701 km, og i
ungdomsafdelingen var årets nye roere Frederik med 163 km skarpt forfulgt af Toke med 161 km.
Der blev uddelt sølvårer til Anita Kjær, Poul Mathiasen, Knud Kristensen, Grethe Skovgård, Else
Plum, Inger Laursen, Bitten Hermann, Erik Jensen, Rita Følbæk, Niels Skjellerup, Anny Olesen,
Willi Dupont, Grethe Dyrby og Søren Uldall.
Vi har fået 8 nye styrmænd, og Anne-Grete har været på kurser i regnskabs- og
medlemsprogrammet.

3. Økonomi

Vores økonomi er stadigvæk rigtig god. Vi har investeret i renovering af indgangspartiet til ca. kr.
90.000 og vores nye 2 årers inrigger Åkandevigen til kr. 90.000. Desuden har vi købt nye årer for
ca. kr. 25.000.
Aftalen med OK har givet kr. 13.835. Vi har tjent kr. 60.172 ved at arbejde for Festivalen, og heraf
udgør veteranernes arbejde ca. 2/3.
Når vi ser på 2007 og 2008 tilsammen, gav det et resultat på 0 kroner. Underskuddet i 2010 svarer
ligeledes omtrent til overskuddet i 2009. Så når vi ser på de sidste 4 år, har de mange investeringer
på omkring ½ million kroner (køkken, indgangsparti, Næsset, Lillesø, Åkandevigen, VELUX og
FestiWalter) stort set ikke tæret på formuen. Det giver anledning til håb for fremtidens økonomi
også.

4. Roning
Som nævnt har vi roet mange kilometer, og mange medlemmer har været på vandet. Og vi har
deltaget med fint resultat (nummer 22) i DFfR’s Motionsturnering.
Ungdomsroerne er blevet flere, og de har været meget aktive om mandagen. Nogle af dem har gjort
meget ved scullerroningen. Ungdomsroerne har været på weekendtur til Temnæs. Anders var på
outriggerskole, og Anders og Karl har deltaget i træningssamlinger i Brabrand og i en del regattaer.
Ungdomsroerne har aflagt svømmeprøve i søen, og de har haft julehygge.
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 lavet veterantræf med
besøg af roere fra Ry og Vejle.
Klubturene lørdag morgen har ikke været populære, mens der har været lidt bedre opbakning til
madpakketurene om søndagen.
Vi har lavet en kredsmadpakketur, men vi har ikke haft deltagere med i kredsens andre
madpakketure. Vi har besøgt Flensborg, Tange og Risskov, og Risskov Roklub har besøgt os. Der
var Bededagstur til Ry og retur. Randersturen blev gennemført, og 3 kom næsten Fyn rundt. Men
ellers har der ikke været så mange langture.
Morgenroere er på vandet næsten hver morgen, og en del af de nye har været pænt aktive.
Men der er igen en stor del af seniorafdelingens medlemmer, der ikke er på vandet eller kun få
gange.

5. Bådene
Vi har købt Åkandevigen, som er en 2 årers inrigger bygget i kevlar hos Baumgarten i Tyskland.

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.
Men der har været rigtig mange skader på materiellet i 2010. Pas bedre på materiellet i fremtiden.

6. Huset
Renovering af indgangspartiet blev forsinket af vintervejret, men da frosten var væk, gik det stærkt
med at få fjernet det gamle indgangsparti og opbygget det nye med Tommy og Søren som
tovholdere. Senere blev diverse finpudsninger gennemført med Ejner som igangsætter, og der er sat
lys op af Willi. Der er blevet lavet lys ved trappen, døre er malet og gulvet i bådhallen er vasket.
Rengøringsholdene skal roses for, at der altid er pænt hos os.

7. Aktiviteter
Vi havde standerhejsning (med is på søen) med 80 års fødselsdag, båddåb og flot fremmøde af 85
medlemmer samt god standerhejsningsfest. Ved kanindåben blev 8 kaniner døbt, men festen blev
desværre ikke til noget. Der har været flot fremmøde til standerstrygning og en vellykket fest.
Fugleturen blev gennemført, og 24 timer roning blev delvis til noget – der blev ikke roet om natten,
mens roduatlon blev aflyst som følge af ingen tilmeldte.
Familie-aktiviteterne om onsdagen blev kun gennemført før sommerferien.
Vi har haft 35 til at rydde op ved festivalen. Veteranerne ryddede op onsdag morgen, og de havde
33 i gang ved badevogne ved en campingplads. I alt arbejdede vi næsten 700 timer, og det giver
meget ros og mange penge.
Der har været julefrokoster, en masse gåture, vinsmagning og andet. Turen søen rundt var igen i
2010 både en gåtur og en cykeltur, og der var 24 til de gule ærter.
Vi har været ved OK-arrangementer ved Kvickly og Fakta med i alt 43 nytegnede OK-kort, og vi
har haft møde med OK-kontaktpersonen. Vi solgte øl ved lys nat.
Træsejlet er udkommet med 8 fine numre, og hjemmesiden er ændret. Der er gennemført
svømmeprøver.
Vi har haft 4 med til Jysk Mesterskab i ergometerroning i starten af 2011.
Bestyrelsen har holdt 10 møder. Vi har deltaget i kredsgeneralforsamling, hovedgeneralforsamling
og møde om fremtidig struktur i DFfR. Og der var jo ekstraordinær generalforsamling for at få
vedtaget nogle mindre justeringer af lovene.

8. 2011

2011 vil nok i høj grad blive som 2010. Vi har ikke planlagt de store aktiviteter. Men der er
selvfølgelig forhold, som vi skal se på i den kommende tid. Første udfordring bliver at få suppleret
bestyrelsen efter Susannes afgang. Men uanset hvem der bliver ungdomsleder, så er der nogle
stykker, som vil bakke op og hjælpe med arbejdet i afdelingen. Vi vil også meget gerne finde en ny
redaktør af Træsejlet, så bladet kan fortsætte med at udkomme, for det giver medlemmerne udtryk
for, at de gerne vil have.
Sæsonen starter med standerhejsning lørdag 26. marts, og i april bliver der instruktion af nye
medlemmer. I juni er der landsmotionsstævne i Skive, og det skal nok blive med mange deltagere
fra Skanderborg Roklub.
Vi vil fortsætte med at lave lørdagsture og madpakketure om søndagen – mest de sidste for det har
der været mest interesse for. Vi skal finde ud af, om der igen er interesse for familieroning om
onsdagen, for det var et godt tiltag, indtil august-vejret satte det i stå sidste år.
Vi ved ikke endnu, om der kommer kredsmadpakketure, men mon ikke, og de plejer jo at være
populære blandt vore medlemmer. Måske skal vi selv arrangere en af dem.
Der vil komme nogle kortere langture, og vi vil igen i år besøge nogle naboklubber. Hvis der er
medlemmer, der har gode forslag, så sig endelig til.
Der er ikke planlagt de store ombygninger af klubhuset, men der vil nok blive igangsat nogle
mindre forbedringer. Vi har bestilt en 4 årers inrigger, men vi kan ikke få at vide, hvornår den kan
leveres og til hvilken pris, så vi overvejer at bestille en kevlar-bygget båd i Tyskland i stedet for.
Den er også meget billigere og kræver mindre vedligholdelse.
Som tidligere nævnt har vi en god økonomi, og det håber vi da på vil fortsætte. Blandt andet med
sponsoraftalen med OK samt arbejde ved Danmarks Smukkeste Festival, men på nuværende
tidspunkt ved vi ikke, hvor meget arbejde vi bliver tilbudt, da der skal ændres meget omkring
festivalen i år i forhold til tidligere år.
Til sidst skal der rettes en stor 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. Og tak til Uge-Bladet,
Lokalavisen, Århus Stiftstidende og Horsens Folkeblad for omtale.
Erik Jensen

