Beretning for 2015
2015 blev et blandet år.
Til det negative hører desværre, at vort trofaste medlem Hugo Stigsen afgik ved døden kun 56 år gammel
efter nogle års sygdom. Hugo havde været med i klubben i 30 år – heraf 17 år i bestyrelsen og heraf 8 år
som formand. Æret være Hugos minde.
Vi holdt en ekstraordinær generalforsamling omkring ændring af kontingentsatser.
Vi fik 27 nye medlemmer, hvoraf 22 stadig holder ved. Så vi stoppede den nedgang i medlemsantallet, som
vi ellers har haft i nogle år. Vi er nu 119 medlemmer mod 118 for 1 år siden.
På den positive side hører også, at Ejner og hans mange hjælpere fik renoveret stuen med lydisolering af
loftet og slibning af gulvet, så det nu er mere brugervenligt og flottere. Vi fik doneret 15 nye lamper til
stuen.
I forbindelse med festivalen arbejdede vi rigtig mange timer (i alt næsten 900) med parkeringsarealer og
oprydning, og det gav en pæn indtægt – nemlig kr. 53.000. Vi fik støtte fra Nordea Fonden på kr. 15.000 til
lydisolering og fra Folkeoplysningsudvalgets startpulje på kr. 18.000 til nye roergometre. Når vi tager
beløbet fra OK-aftalen med, bliver det samlede tilskud fra disse 4 indtægtskilder udefra på næsten kr.
100.000. Så selv om vi har købt singlesculler, 4 nye årer til Skvæt Mølle, 4 roergometre samt renoveret i
stuen til i alt kr. 128.000, har vi alligevel et overskud på årets driftsregnskab, selv om vi havde budgetteret
med et stort underskud.
Tommy stoppede i bestyrelsen, og Dorthe blev suppleret ind i stedet for.
Roningen har desværre lidt under det dårlige vejr med blæst og regn. Det blev kun til 38.275 kilometer mod
46.534 i 2014. Nedgangen har ramt på alle fronter. Veteranerne har selvfølgelig igen roet en meget stor del
af det samlede antal kilometer, men her har også været nedgang. Tirsdagene har af og til været ramt af
dårligt vejr. Ungdomsroerne har roet en del i outrigger, men der har også været tidspunkter, hvor det var
nødvendigt at tage ud i en større båd. Kasper har udbudt en del gange med instruktion i outrigger. Der har
kun været en enkelt langtur og der var et medlem med på DFfR’s ferielangtur. Veteranerne var til træf i
Vejle.
Den nye singlesculler kom sidst på året, men den nåede ikke at komme på vandet. Vi har købt i alt 4 nye
roergometre, og de er kommet godt i brug til rospinning, som er blevet en fin succes her efter nytår. I alt 8
instruktører arrangerer en masse gange rospinning. Ungdomsroerne bruger også ergometrene flittigt.
Lisbeth og Kasper var på instruktørkursus, og Mogens var på langtursstyrmandskursus. Finn og Uffe var på
materialekursus. Anette og Nina har været på kursus i rospinning. John, Uffe og Mogens skal på
materialekurser her i starten af 2016. Der blev uddannet 6 nye styrmænd.
I årets løb har der været standerhejsning, PR-arrangement foran Bloms, 2 gange åbent hus, kanindåb for
seniorer, kanindåb for ungdomsroere og standerstrygning. Der har været svømmeprøver og kontrol af
redningsveste. Der har været 4 aktiviteter med OK og 4 gange skoleroning. Vi har haft vinsmagning,

muslingeaften, vandgymnastik, 2 julefrokoster, gule ærter og nytårskur. Og så må vi jo ikke glemme
gåturene i weekenderne og om mandagen.
Vi har været vært for 2 møder i ronetværket, og vi har haft 3 besøg af konsulenter fra DFfR omkring
klubudvikling samt et arrangement om roning for ældre. Bestyrelsen har holdt 10 bestyrelsesmøder ud over
møderne med DFfR. Træsejlet er udkommet 8 gange.
I en uge i sommerferien havde vi besøg af kaproerne fra Hostebro, hvilket gav liv i klubben og omtale i
pressen. I forbindelse med standerstrygningen gav de fremmødte medlemmer en masse ideer til aktiviteter.
Rengøringsholdene holder huset pænt, og slibeholdene fungerer fint. Det ser ikke ud til, at metoden med
bådklargøring er helt ved siden af, selv om det er svært at få alt til at gå op. Materieludvalget udfører en
masse større og mindre reparationer og forbedringer, for selv om antal roede kilometer har været mindre,
er skadernes omfang ikke faldet tilsvarende.
Og hvad skal der så ske i 2016?
Året er jo allerede godt i gang med rospinning og gåture. Det er ikke kun motion, men også noget socialt,
hvor man mødes med nogle, man kender og nogle, man ikke nødvendigvis ser ellers. Det er med til at samle
klubbens medlemmer, og det har en god effekt.
Som resultat af møderækken med DFfR har vi sat fokus på at udarbejde et årshjul, som kan være med til at
identificere de enkelte aktiviteter, der kommer i løbet af året. Nogle af disse aktiviteter vil vi gerne have
medlemmer til at være med til at hjælpe med eller stå for. Vi vil også lave nogle aktiviteter, hvor det ikke kun
er roning, der er fokus på, men også noget socialt, børnepasning m.v. Vi kan også tage fat i nogle af de ideer,
som medlemmerne kom med til standerstrygningen eller som er kommet efterfølgende. Bestyrelsen vil
gerne prøve at skabe flere aktiviteter og flere deltagere i nogle af aktiviteterne. Formålet er selvfølgelig at
øge aktivitetsniveauet – det gælder især for seniorroerne, for det er her, det kniber med aktiviteter og
fremmøde.
Vi vil igen lave PR og åbent hus, så vi kan tiltrække flere nye medlemmer, vi skal arbejde ved Smukfest igen,
og der skal arbejdes videre med at kigge på forsikringer.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til medlemmerne for den opbakning, I har vist flere gange i løbet af 2015. Tak
til alle instruktører og andre, der har modtaget nye medlemmer. Tak til alle I andre, der har lavet noget for
klubben. Tak til sponsorer og andre, der har støttet os økonomisk. Og tak til pressen for flere omtaler i løbet
af året.
Erik Jensen

