Beretning for 2012
1. Generelt om 2012
I 2012 skete der både store og små ting. Vi købte en ny 4 årers inrigger og en brugt singlesculler. Vi
omlagde vore forsikringer samt lån fra Nykredit til Nordea. Vi modtog penge fra nedlæggelse af
Jyllands Sydlige Kreds.
Kirsten valgte at trække sig fra bestyrelsen af arbejdsmæssige årsager, og Tommy er trådt ind i
stedet for.

2. Medlemmerne
Vi har fået 19 nye medlemmer i alle aldre i 2012. Vi er 150 medlemmer, hvilket er 1 mere end for 1
år siden.
Vi roede i alt 44.158 kilometer, og det er en lille tilbagegang fra 50.360. Desuden roede gæster
5.646 kilometer.
Poul blev årets roer, og 16 roede over 1.000 kilometer. 123 var på vandet.
8 blev korttursstyrmænd, og Ejvind blev langtursstyrmand. 3 ungdomsroere fik scullerret.

3. Roning
Som sædvanligt blev de fleste kilometer roet af veteranerne.
Ungdomsroerne har roet en del i outrigger, og Emilie og Toke deltog i outriggerskolen, hvor 28
unge deltog her hos os, da vi var værtsklub.
Seniorroningen foregår stort set kun om tirsdagen, men nogle supplerer med turene om søndagen.
Morgenroerne er trofaste som sædvanligt, men de vil godt have flere med i gruppen.
Vi har deltaget i ’Vi ror Danmark rundt’, hvor det blev til lige knap 1.000 kilometer i dårligt vejr.
Vi var også med i DFfR’s Motionsturnering, hvor vi blev nummer 22 ud af 55 klubber.
Poul har arrangeret gode langture ved Als, Lovns Bredning, til Randers og på Mariager Fjord med
mange forskellige deltagere.
Veteranerne var til træf i Vejle.
Som de sidste mange år kunne vi godt håbe at få flere medlemmer på vandet oftere.

4. Materiel
Som nævnt købte vi en 4 årers inrigger, som blev døbt Skvæt Mølle. Leveringen var meget
frustrerende og utilfredsstillende, og årerne kom lang tid efter båden. Men den blev hurtigt taget i
brug. Desuden købte vi singlesculleren Kylling af Jyllands Sydlige Kreds.
Freja fik en større renovering sidste forår af materieludvalget.

De oppustelige veste er udfaset, og de skal fremover være medlemmernes private ejendom. Vi har
købt en del nye gammeldags veste.
Materieludvalget har været til erfaringsudvekslingsmøde i Tange, hvor netværkets klubber var godt
repræsenteret.

5. Huset
Sidste vinter lagde Ejner og hjælpere det nye gulv, og der blev malet i damernes omklædnings- og
baderum. I starten af 2013 bliver der malet i herrernes omklædningsrum. Ud over det er der lavet en
del mindre vedligeholdelser.
Vi har fået nye vinduer i stuen ud mod søen og mod nordøst, og der er lavet isolering af gavlen ud
mod søen.
Der er kommet nyt toilet hos herrerne og nye brusere i baderummene.
Og så havde vi indbrud lige før jul, hvor 2 døre blev ødelagt.

6. Aktiviteter
Vi har haft velbesøgt standerhejsning og standerstrygning med fester. Vi deltog i ’Vi ror Danmark
rundt’, hvor vi roede lige under 1.000 kilometer. Kaninturen afløste kanindåb, og 7 bådhold rejste
årer for regentparret.
Der har været en del gåture, hvor søen rundt er det store hit for gående, cyklende og gule ærte
elskere.
Der har været afholdt svømmeprøver, hvor ungdomsroerne var i søen og der har været
instruktørmøde.

7. Ergometerroning
Der har været god gang i ergometerroningen. Ikke mindst som følge af Anders og Oles initiativ 2
tirsdage, der trak i alt 11 interesserede.
Nogle har deltaget i Jyske Mesterskaber med fine placeringer, og i starten af februar er der
klubmesterskaber i ergometerroning.

8. Økonomi
Vi fik forhandlet ny aftale med vores forsikringsselskab, så vi kan spare omkring kr. 10.000 om
året. Efter nogle undersøgelser fik vi også mulighed for at omlægge lånet fra Nykredit til Nordea.
Fordelen herved er en lavere rente og at vores indestående fremover giver rente.

Arbejdet ved Festivalen gav kr. 25.000, OK-aftalen gav kr. 14.145 og så fik vi godt kr. 32.000 fra
den nedlagte Jyllands Sydlige Kreds, der fordelte formuen blandt klubberne.

9. Det administrative
Bestyrelsen har holdt 14 møder. Her har vi brugt en del tid på at tale om klubbens mål, visioner,
indsatsområder og udvalg. Vi havde besøg af en konsulent fra DFfR som optakt, og medlemmerne
viste et meget fint engagement til et meget velbesøgt medlemsmøde.
Vi har deltaget i 2 netværksmøder. Der blev talt om uddannelse, fælles aktiviteter, vinterroning og
især Præstø-ulykken, da den får stor betydning for os.
Vi har fået ny hjemmeside, og Træsejlet er udkommet i de sædvanlige 8 fine numre.
Vi har været med til 3 arrangementer med OK, og det har givet 80 nye bilister med OK-kort med
vores navn på.

10. 2013
Vi har ikke planlagt de store tiltag i 2013. Men der skal dog nævnes nogle forhold.
Ulykken i Præstø har som nævnt betydning for os, da Søfartsstyrelsen har givet nye retningslinier,
som især gælder for de, der ikke er medlemmer, så vi er nødt til at lave strengere regler for
prøveture og indmeldelse. Det har dog ikke så stor betydning for os, der er medlemmer.
Vi arbejder videre med dannelse af udvalg, og vi håber meget, at mange medlemmer vil være med i
et udvalg. Det skaber et større udbud af roaktiviteter, og det giver netværk internt i klubben.
Der kommer langture, og vi vil forsøge at få lavet flere aktiviteter sammen med andre klubber. Der
vil stadigvæk være ture om søndagen, men der må også godt komme flere tilbud i løbet af ugen.
Blandt andet vil vi arbejde for at tilbyde ungdomsroerne mulighed for mere roning.
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

