Beretning for 2014
1. Generelt om 2014
2014 var igen et år, som stod på en masse roning, men uden de store hændelser. Dog skal rokort.dk
og ro-spis-ro fremhæves som nye tiltag. Kort tid inden jul fik vi en julegave på kr. 50.000 fra Krista
og Viggo Petersens Fond til indkøb af en singlesculler. Og nu har vi lige fået at vide, at Nordea
Fonden vil give kr. 15.000 i tilskud til lydisolering af loftet.

2. Medlemmerne
Vi har kun fået 6 nye medlemmer i forskellige aldre i 2014. Desværre har vi mistet mange
medlemmer. Vi er nu 118 medlemmer, hvilket er 13 færre end for 1 år siden. Året før mistede vi 19
medlemmer. En stor del af de forsvundne medlemmer er seniorroere.
Vi roede i alt 46.534 kilometer, og det er en pæn fremgang fra 42.805 året før. Vi har også haft
besøg af en del gæster.
Lisbeth blev årets roer, 17 roede over 1.000 kilometer og heraf roede 4 personer over 2.000
kilometer. 103 medlemmer var på vandet mod 101 i 2013, så selv om vi har mistet medlemmer, er
der det samme antal roere på vandet, og der bliver trods alt roet flere kilometer. Vejret var da også
godt til roning frem til midten af august.
Steen har været på instruktørkursus modul A.
Vi fik 10 nye styrmænd, heraf 5 ungdomsroere.
2 er på materialekursus her i januar.

3. Roning
Som sædvanligt blev langt de fleste kilometer roet af veteranerne.
Langturene fungerer heldigvis fint, hvor langtursudvalget har arrangeret 2 ture til Randers, tur i
København og tur på Lillebælt.
Ungdomsroerne har roet en del i outrigger, og igen i 2014 har Carsten haft dem med ude 2 gange
om ugen.
Seniorroningen foregår stort set kun om tirsdagen, mens turene om torsdagen og søndagen har haft
for lille tilslutning.
Morgenroerne er trofaste som sædvanligt, men de vil godt have flere med i gruppen.
Som en nyskabelse har vi haft ro-spis-ro på programmet, hvor der har været 10 – 18 deltagere 7
gange.
Vi har taget rokort.dk i brug, og det gør det nemmere at lave ture.
Vi var også med i DFfR’s Motionsturnering, hvor vi blev nummer 11 ud af 50 klubber.
Anette, Lisbeth og Poul var på DFfR’s ferielangtur på Sognefjorden.
Veteranerne deltog i et velbesøgt træf i Ry med deltagere fra Ry og Vejle.

Vi har holdt en dag med instruktion i gigbåde.
Som de sidste adskillige år kunne vi godt ønske at få flere medlemmer på vandet noget oftere. Det
gælder især for seniorroerne.

4. Materiel
Vi har ikke købt nyt materiel i 2014 – men det kommer.
Vi har haft en stor udskiftning i materialeudvalget, hvor 5 af de trofaste gennem mange år er holdt,
og 3 nye er kommet med. Der arbejdes flittigt her i vinter med reparationer, og nogle af de både, der
ofte tager vand ind i starten af året, bliver repareret grundigt. Slibeholdene, som sættes ud fra, hvor
meget man har roet, fungerer også fint.
Der er indkøbt fendere, øsekar og bådshager, så der er et sæt til alle både.

5. Huset
Ejner har lavet diverse mindre reparationer og udskiftninger, men der er ikke lavet store tiltag ved
huset – men det kommer.

6. Aktiviteter
Vi har haft velbesøgt standerhejsning med klubhusets 40 års fødselsdag og besøg af journalist og
fotograf samt standerstrygning med fester. Kanindåben blev aflyst.
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 5 svømmeprøver og 3 gange kontrol af oppustelige redningsveste.
Der var besøg af 16 skoleelver til skoleroning. I den forbindelse lavede Carsten en
sikkerhedsinstruks, som er et krav fra myndighedernes side efter ulykken på Præstø Fjord.
Vi tog VELUX og et roergometer med i Bloms butikker og delte pjecer ud for at gøre reklame. Det
gav en ny ungdomsroer.

7. Ergometerroning
Her i vinter har der 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.

8. Økonomi
Nedgangen i medlemstallet kan selvfølgelig mærkes på kontingentindtægterne, men vi har dog
stadig en rimelig god økonomi, da vi ikke har brugt penge på investeringer i 2014 og samtidig
sparet på udgifterne.
Vi har igen ydet 500 arbejdstimer ved Festivalen og det gav kr. 27.000. OK-aftalen gav kr. 11.163.
Vi fik som nævnt kr. 50.000 af Krista og Viggo Petersens Fond til indkøb af en singlesculler og vi
får kr. 15.000 fra Nordea Fonden til lydisolering i 2015.
I november og december solgte vi næsten 800 lodsedler for Børnehjælpsdagen, og det gav os et
overskud på ca. kr. 6.700.

9. Det administrative
Bestyrelsen har holdt 11 bestyrelsesmøder, hvor vi har brugt en del tid på at tale om investeringer i
fremtiden. Klubhuset er 40 år gammelt, og selv om vi har lavet en del renoveringer gennem de
senere år, skal vi også tænke på fremtiden. Tilsvarende med bådene, hvor en del af dem er gamle.
Vi har dels vedtaget at gennemføre nogle investeringer og dels vedtaget at lave en opsparing til
fremtidige investeringer.
Vi har også lavet et forslag til ændring af kontingentstruktur, som lægges frem på
generalforsamlingen.
Vi har deltaget i 2 møder i Ronetværk Østjylland, hvor vi har drøftet emner som roning for voksne,
oppustelige redningsveste, scullerroning og skoleroning/åbent hus arrangementer.
Træsejlet er udkommet i de sædvanlige 8 fine numre, og vi har budt en ny annoncør velkommen;
nemlig Blomsterværkstedet.
Vi har været med til 2 arrangementer med OK, og det har givet 25 nye OK-kort med vores navn på.
Vi har deltaget i 2 møder vedrørende en ny passage ved Fuldbro Mølle.
DFfR har lavet en meget veldokumenteret sikkerhedspjece, og som kan findes fra vores egen
hjemmeside.

10. 2015
I 2015 vil vi fokusere på at få mere gang i seniorroningen, da nedgangen i antal seniorroere og deres
roaktivitet er fortsat. Vi vil også forsøge at tiltrække flere nye medlemmer. Og vi kunne godt tænke
os nogle udvalg i den forbindelse, så der er flere om at komme med ideerne og lave det udførende.

Vi vil starte med at lave en lydisolering af loftet i stuen, og vi har ønske om at få malet træværk,
vinduer og veranda. Der skal bruges nogle frivillige til begge dele. Vi ønsker at få lavet en grundig
behandling af gulvet i stuen. Og så køber vi selvfølgelig en singlesculler, som vi har fået penge til
fra Krista og Viggo Petersens Fond. Vi vil også have nye årer til Skvæt Mølle, da 2 af de
nuværende er elendige. De 2 brugbare lægger vi så i Temnæs, så alle både fremover har
kulfiberårer.
Vi vil se på, hvordan rokort.dk kan fremme aktiviteten, og vi håber og anbefaler, at alle medlemmer
bruger rokort.dk.
Der kommer en del langture.
Ungdomsroerne vil nok også få mulighed for roning 2 gange om ugen.
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

