Beretning for 2011
1. Generelt om 2011
På sidste generalforsamling blev der vedtaget nye regler for aflæggelse af svømmeprøve. Det var jo
ikke uden en vis dramatik. Vi har efterfølgende fået 4 udmeldelser, og 5 har søgt om dispensation,
som vi har givet.
Vi har ikke fået en ny båd, men nu er der bestilt en 4 årers inrigger hos Baumgarten. Vi har brugt
noget tid på at lave nogle specifikationer, så vi får en båd, der passer bedre, og vi har lavet en aftale
om en bankgaranti.
Vi har fået ny redaktør; det er Hanne Leth; efter at Anne Grethe havde redaktørhvervet i næsten 4
år. Og det har bevirket, at Træsejlet igen er udkommet med 8 fine numre.
2011 var igen et godt år for Skanderborg Roklub. Året startede fint med standerhejsning med mange
fremmødte, og i starten af året var vejret med os – det blev senere ændret med både regn og blæst,
men det er vi jo efterhånden vant til.
Med hensyn til det samlede antal roede kilometer er det igen gået godt, og økonomisk går det rigtigt
godt. Medlemsmæssigt er vi dog gået noget tilbage, og det skyldes dels udmeldelser og dels, at vi
ikke har fået så mange nye i 2011.
Jeg synes, at det sociale har været lidt på vej frem i 2011, men der er stadigvæk plads til flere til
nogle af festerne.

2. Medlemmerne
Det ser ud til, at medlemsfremgangen og antal medlemmer toppede i 2008 og 2009, mens vi ikke
har fået så mange nye medlemmer de 2 sidste år. Vi har fået 14 nye i 2011, og heraf er der kun 3
ungdomsroere. Vi er nu 149 medlemmer, mens der var 161 for 1 år siden.
Vi roede i alt 50.360 kilometer, og 121 var på vandet, så det giver i gennemsnit 416 kilometer. Det
er en fremgang i forhold til 2010, og det er 3. flest kilometer i klubbens historie. Ud over det har
gæster roet 4.147 km.
Willi Dupont blev årets roer, og Anders blev årets ungdomsroer. Anders blev også årets
outriggerroer, mens Grethe Dyrby roede flest langturskilometer. Årets nye roer var Birgitte
Kiærskou.
Der var 21, der roede langt nok til at få en sølvåre.
Vi har fået 9 nye styrmænd og Anders har været på instruktørkursus A. Vibeke og Karen var på
langtursstyrmandskursus og Mogens og John har været på materialekursus 1 og 2.

3. Økonomi
Vores økonomi er stadigvæk rigtig god. Vi har ikke brugt penge på ny båd eller store
vedligeholdelser af klubhuset.
Aftalen med OK har givet over kr. 16.000 og vi har tjent kr. 25.000 ved at arbejde for Festivalen.
Selvfølgelig er det også vigtigt, at der stadigvæk er mange medlemmer, der betaler kontingent.

4. Roning
Som nævnt har vi roet mange kilometer, og mange medlemmer har været på vandet. Vi blev
nummer 12 i DFfR’s Motionsturnering.
Ungdomsroerne har igen været meget aktive om mandagen, og nogle af dem er også kommet om
torsdagen til instruktion i scullerroning, som vi har haft en træner til at stå for. I den forbindelse fik
vi et sponsorat på kr. 4.000 fra firmaet 365 grader (Emilie og Anders far). Der er ingen tvivl om, at
ungdomsroerne har fået fint udbytte, og vi siger tak til både Ole og Sune. Emilie og Toke var på
DFfR’s ungdomslandslejr. Der har været ungdomsroere til DM i ergometerroning i 2011 og til JM
her i 2012.
Veteranroerne har igen været meget aktive både mandag og torsdag – og andre tider. Som
sædvanligt udgør veteranroerne 75 % af de medlemmer, der er på top 25 og top 40. De har deltaget
i veterantræf i Ry, og de rejste årer for Dronning Margrethe og Hjejlen ved Himmelbjerget.
Der har været rimelig opbakning til de fleste af madpakketurene om søndagen, og
pinsemadpakketuren og løvfaldsmadpakketuren var populære. Onsdagsaktiviteterne har der ikke
været tilslutning til.
Der har været arrangeret 4 langture til Mariager Fjord, Gudenåen, Als rundt og Flensborg Fjord, og
vi har lavet en velbesøgt kredsmadpakketur. Vi har besøgt Tange og der var Bededagstur til Ry og
retur. 3 har været i Grækenland, og der har været arrangeret nogle private langture.
Vi har udvidet det daglige rofarvand til at omfatte Tåning Å til Fuldbro Mølle.
Morgenroere er på vandet næsten hver morgen, og en del af de nye har været pænt aktive.
Og som sædvanligt er der en stor del af seniorafdelingens medlemmer, der ikke er på vandet eller
kun få gange.

5. Bådene
Veteranerne har lavet en rigtig stor del af vedligeholdelsen i denne vintersæson. Nu er seniorroerne
så i gang med deres del, og det sker på en lidt anden måde end ellers, for hvert hold får tildelt en
periode, hvor båden skal gøres klar. Freja har det ikke så godt, og materieludvalget er ved at lave en
plan for istandsætningen. De øvrige både bliver vist fint klar til en ny sæson.

Heldigvis har der ikke været helt så mange skader på bådene som i 2010.
Vi har som nævnt bestilt en ny 4 årers inrigger, og vi har bedt om nogle ændringer med bl. a.
rullesæder, så båden kan blive populær.
Birgit har stået for kontrol af de oppustelige redningsveste i mange år, og det har vi været glade for.
Fremover er det besluttet, at oppustelige redningsveste skal være personlig ejendom. Det er nemlig
anbefalingen fra Søsportens Sikkerhedsråd. De almindelige redningsveste vil stadigvæk være til
rådighed.
Vi anbefaler, at der roes med redningsvest, når vandtemperaturen er under 10 grader.
Og så har vi solgt den gamle trailer.

6. Huset
Der er lavet en del vedligeholdelse. Der er malet i baderummene og hullet i loftet i stuen efter
ovnen er repareret. Der er lavet ventilation i baderummene. Og inden længe er der lagt et nyt
parketgulv i stuen, hvor der tidligere var gulvtæppe. Vi har nemlig valgt at bruge den gave, som
Hans Jørgen gav os, til at investere i et nyt gulv. Samtidig har vi fjernet den lille væg, så der er
bedre plads, når der er mange mennesker (f. eks. veteranernes julefrokost).
Rengøringsholdene skal roses for, at der altid er pænt hos os.

7. Aktiviteter
Både standerhejsning og standerstrygning havde fint fremmøde, og der var efterfølgende gode
fester med god tilslutning. Kanindåben blev ændret til en rotur, og det bevirkede, at en stor del af de
nye fra 2010 og 2011 deltog, så det var en god ide, der var medvirkende til at lære hinanden lidt
bedre at kende. Der har været arrangeret muligheder for at aflægge svømmeprøver, og
ungdomsroerne har aflagt deres svømmeprøve i søen.
Der var 45 med til at rydde op ved festivalen. Veteranerne fik desværre ikke arbejdet med at passe
badevogne, men det var ikke på grund af utilfredshed med arbejdet. Veteranerne fik dog alligevel
lov at hjælpe, da der skulle ryddes op 2 morgener.
Der har været julefrokoster, en masse gåture, vinsmagning og andet. Turen søen rundt var igen både
en gåtur og en cykeltur, og der var 30 til de gule ærter.
Vi har været ved OK-arrangementer ved Kvickly og Fakta med i alt 22 nytegnede OK-kort.
Vi er ved at lave en ny hjemmeside, hvor der blandt andet gerne skulle komme en bedre kalender.

Bestyrelsen har holdt 11 møder. Vi har deltaget i kredsgeneralforsamling, hovedgeneralforsamling
og netværksmøder. Vi er kommet i et netværk, der består af 14 klubber i det østjyske. Vi mangler
dog stadigvæk en opfølgning fra nedlæggelse af Sydjysk Kreds.

8. 2012
2012 kommer nok til at ligne de foregående par år. Uden de store aktiviteter, men der er dog grund
til at nævne et par ting. DFfR har indbudt til ’Vi ror Danmark rundt’, og det skal finde sted i
weekenden 22/6 – 24/6. Så det passer med, at vi ror en masse og laver noget i forbindelse med Sct.
Hans, men vi har ikke besluttet det nærmere.
Vi regner med at modtage den nye båd hen på foråret, og der kommer både langture og
madpakketure igen i år. Det bliver spændende at se, hvad det nye netværk kan give af muligheder,
men vi kan da håbe, at der bliver et godt samarbejde og både roning og andre forhold.
Vores økonomi vil nok fortsætte med at være fin, og det skyldes jo til dels samarbejde med OK og
Festivalen. Vi ved ikke, om vi får mulighed for at tjene flere penge ved at arbejde mere for
Festivalen. Vi ser på muligheden af at opkræve kontingent via betalingsservice, og vi ser på, om det
kan betale sig at omlægge lånet i huset, nu hvor renten er lav.
Vi har sagt ja til at være værtsklub for DFfR’s outriggerskole i uge 28, så der vil være ca. 30 unge
og 10 ledere i den uge.
Bestyrelsen har besluttet, at fremover giver klubben kun den første sølvåre og den første guldåre pr.
medlem. Det gælder dog ikke ungdomsroere. Baggrunden er, at vi i 2011 har haft udgifter på
næsten kr. 4.000, og en stor del af modtagerne har slet ikke brug for flere årer, hvilket viser sig ved,
at det er svært at finde på, hvad man skal have i stedet for.
Vi har ændret reglerne for brug af klubhuset til medlemmernes private arrangementer. Hidtil har
reglen været, at man skal betale kr. 600 pr. påbegyndt døgn for at benytte klubbens faciliteter incl.
vand, varme og el. Det synes vi, er for meget, hvis man blot vil holde en mindre komsammen for
sine klubkammerater, så for fremtiden skal man kun betale kr. 300 for den type arrangementer. Men
ved andre arrangementer gælder de eksisterende regler.
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

