Beretning for 2013
1. Generelt om 2013
2013 var et forholdsvist stille år for Skanderborg Roklub. Vi var dog nødt til at vente til 15. april,
inden isen var væk fra søen, så vi kunne få broen i og så komme i gang med rosæsonen. Ved sidste
generalforsamling fik vi 2 nye i bestyrelsen, nemlig Birgitte og John.

2. Medlemmerne
Vi har fået 12 nye medlemmer i alle aldre i 2012. Vi er nu 131 medlemmer, hvilket er 19 færre end
for 1 år siden.
Vi roede i alt 42.805 kilometer, og det er en lille tilbagegang fra 44.158 året før. Desuden blev der
roet mange kilometer af gæster.
Lisbeth blev årets roer, og 17 roede over 1.000 kilometer. 101 medlemmer var på vandet, og det er
en nedgang fra 123 i 2012.
Anette, Jette og Uffe har været på langtursstyrmandskursus.
Mathias og Rasmus har været på instruktørkursus modul A og B.
4 fra materieludvalget har været på materialekursus.
Der var desværre så få til styrmandskurset, at vi ikke gennemførte det.

3. Roning
Som sædvanligt blev de fleste kilometer roet af veteranerne.
Ungdomsroerne har roet en del i outrigger, og i 2013 har Carsten haft dem med ude 2 gange om
ugen. Emilie deltog i outriggerskolen.
Anders har været til Nordic Cup, hvor han fik en guldmedalje. Flot og stort tillykke.
Seniorroningen foregår stort set kun om tirsdagen, men nogle supplerer med turene om torsdagen
og søndagen, men der er plads til mange flere.
Morgenroerne er trofaste som sædvanligt, men de vil godt have flere med i gruppen.
Vi var også med i DFfR’s Motionsturnering, hvor vi blev nummer 11 ud af 55 klubber og vandt kr.
1.000 som vinder af 1. division.
Poul og langtursudvalget, som består af de nye langtursstyrmænd, har arrangeret langture til
Randers, på Mariager Fjord, på Limfjorden, fra Odder, på Lillebælt og Ry med mange forskellige
deltagere. Så langtursroningen fungerer heldigvis fint.
Lisbeth og Poul var på DFfR’s ferielangtur i Frankrig.
Veteranerne arrangerede et vellykket og velbesøgt træf med deltagere fra Ry og Vejle.
Vi har haft nogle deltagere med til madpakketure i Silkeborg og ARA, men deltagerantallet har
været alt for lille. Vi havde også udbudt en madpakketur, men der kom ingen udefra.

Vi har haft de 3 kevlarbåde stående klar til kvikroning, og selv om det har været populært med
klargjorte både, har det vist ikke trukket ekstra aktivitet med sig.
Som de sidste mange år kunne vi godt håbe at få flere medlemmer på vandet oftere.

4. Materiel
Vi har ikke købt andet nyt materiel end en motor til jollen, så Carsten kan bruge den til følgebåd,
når ungdomsroerne ror i sculler.
Hylke Hav fik en skade, men den er nu repareret med et meget flot resultat. Det er især Bjarne, som
er det nye medlem i materieludvalget, der har stået for reparationen.
Bådvedligeholdelsen er i denne vinter ændret for at gøre det dels mere retfærdigt og dels mere
optimalt.

5. Huset
Der blev malet i herrernes omklædningsrum. Taget er renset. Ud over det er der lavet en del mindre
vedligeholdelser.

6. Aktiviteter
Vi har haft velbesøgt standerhejsning (i snevejr) og standerstrygning med fester. Kanindåben blev
gennemført med 7 døbte ungdomsroere.
Der har været en del gåture, hvor søen rundt er det store hit for gående, cyklende og gule ærte
elskere. Der har været julefrokoster og vinsmagning.
Der har været afholdt svømmeprøver.

7. Ergometerroning
Der har igen været god gang i ergometerroningen. Både ungdomsroerne, seniorroere og veteraner
har været flittige.
Nogle af ungdomsroerne har her i januar deltaget i Jyske Mesterskaber med fine placeringer, og i
2013 var der 2 med til Danske Mesterskaber.

8. Økonomi

Nedgangen i medlemstallet kan selvfølgelig mærkes på kontingentindtægterne, men vi har dog
stadig en rimelig god økonomi.
Arbejdet ved Festivalen gav kr. 27.000 og OK-aftalen gav kr. 15.931, som er det næsthøjeste beløb,
som vi har modtaget.

9. Det administrative
Bestyrelsen har holdt 11 bestyrelsesmøder og vi har deltaget i 2 møder i Ronetværk Østjylland, hvor
vi nu har formandsskabet i 2 år.
Træsejlet er udkommet i de sædvanlige 8 fine numre. Fremover må vi undvære det lille
portotilskud, som vi ellers har fået de seneste år.
Vi har været med til 2 arrangementer med OK, og det har givet 17 nye OK-kort med vores navn på.
Vi har fået nye klubdragter.
Kassererens økonomi- og medlemsprogram Winkas er nu online, og vi har fået bredbånd. Vi har
også fået en digital postkasse.

10. 2014
I 2014 vil vi fokusere på at få mere gang i seniorroningen, da vi desværre har set en nedgang i antal
seniorroere og deres roaktivitet. Der er ikke kommet den store respons på at deltage i udvalg, men
vi vil stadigvæk forsøge at få lavet flere udvalg.
En nyskabelse i 2014 bliver rokort.dk. Det vil kunne skabe mere roaktivitet, da man kan sidde
derhjemme og udbyde ture, som andre så kan melde sig til. Og man kan se, om der er andre tilmeldt
til ture torsdage og søndage, så man ikke kommer ned i klubben og står der alene. Vi håber og
anbefaler, at alle medlemmer bruger rokort.dk. Det har været en succes i andre roklubber.
Der kommer en del langture.
Der vil stadigvæk være ture om søndagen, men der må også godt komme flere tilbud i løbet af ugen.
Ungdomsroerne vil nok også få mulighed for roning 2 gange om ugen.
Vi er i bestyrelsen ved at kigge på investeringer i fremtiden. Vi har mange gamle både, og
klubhuset fylder 40 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

