Beretning for 2016
2016 blev et år med positive og desværre også negative dele.
Vi mistede 3 medlemmer: Æresmedlem Hans Jørgen Nielsen, Svend Rasmussen og Bente Bøgh Hansen.
Æret være deres minde.
2016 startede med brask og bram med det nye tiltag rospinning. Der var virkelig god gang i den med mange
fremmødte til mange instruktioner. Senere på året har vi købt yderligere 2 roergometre, så vi nu har 10.
Efter standerstrygningen startede rospinningen igen. Vi havde besøg af en fra DFfR, som underviste
instruktørerne og gav gode råd. I starten af 2017 var der omtale i lokalpressen og åbent hus for
interesserede. Der er kommet mange nye, som vil prøve rospinning, og en del af dem har allerede sagt, at
de vil meldes ind og ro til foråret.
Georg og Uffe kom i bestyrelsen til generalforsamlingen.
Rosæsonen startede med standerhejsning og navngivning af singlesculleren Isfuglen. Vi har også haft en
human kanindåb samt standerstrygning, hvor der har været fin tilslutning.
Vi har fået 19 nye medlemmer, og 16 af dem er stadigvæk med. Vi har desværre haft lige så stor afgang, så
nu er vi 118 medlemmer mod 119 for 1 år siden.
Medlemmerne har roet i alt 45.168 km mod 38.275 i 2015, så det er en stor fremgang. En stor del af
roningen er den daglige roning, og det er især veteranerne, der roer de mange km. Ungdomsroerne har
været ude et par gange om ugen, mens det stadigvæk kniber med at få seniorroerne til at komme mere end
1 gang om ugen.
Der har været afholdt 3 langture, og 2 medlemmer var på DFfR’s ferielangtur. Der har været holdt 2 ture for
kaniner fra 2015 og 2016. Der var lavet en 80 års jubilæumsaktivitet i anledning af kvindernes indtog i
roklubben i 1936. Vi holdt veterantræf sammen med Ry og Vejle, og der var mange deltagere.
Anette, Christian og Thomas har været på instruktørkursus. John, Mogens og Uffe har været på
materialekurser. Der blev uddannet 11 nye styrmænd. Vi havde førstehjælpskursus for 16 deltagere.
Materieludvalget har lavet mange store og mindre reparationer, og vi har fået Jørn og Hans med i udvalget,
mens Jørgen er stedfortrædende materielforvalter i øjeblikket. Slibeholdene har fungeret fint i både 2016
og nu her i starten af 2017. Broen er repareret, så den kan klare nogle år mere.
Georg og hjælpere har renoveret toiletterne. Der er købt ny varmeveksler, brandslukningsudstyr i
bådhallen og ildslukker til stuen, og der er kommet meget bedre belysning i bådhallen og i trappeopgangen.
Der var en arbejdsdag, hvor 14 malede træværk. Der er holdt møde med rengøringsformændene.
Vi har haft EDON-både i 2 uger, som især ungdomsroerne brugte, men der var også andre, der fik en tur
eller to. Ungdomsroerne har haft pizza-aften, der har været familieaften, og der var en klasse på besøg. Vi
har også haft skoleroning en gang.
Der har været holdt svømmeprøver og kontrol af redningsveste. Klubbens egne veste blev også
kontrolleret. Uffe arrangerede entringsøvelse.

Der er lavet en kaninhåndbog, og der har været holdt 2 instruktørmøder. Vi havde PR med foldere ved
Bloms, og vi havde åbent hus.
Der har været en masse gåture, gule ærter med stort fremmøde, en velbesøgt aften med den drilske vind,
nytårskur og vinsmagning.
Vi har deltaget i 2 netværksmøder og DFfR’s hovedgeneralforsamling. Vi har deltaget i Kommunens
”Foreningernes aften”, møde om Partnerskab om friluftsliv i Søhøjlandet og har haft et samarbejde med
Stilling skole. Vi har haft en lille sammenkomst for klubbens frivillige.
Vi har arbejdet ved Smukfest, hvor vi har ydet ca. 850 timer og tjent kr. 48.000 ved afmærkning af
parkeringsarealer og oprydning under selve festivalen. OK-samarbejdet har givet kr. 11.367, og vi tjente kr.
4.600 ved at rydde op efter indvielsen af det nye rådhus.
Kontingentopkrævning er som noget nyt i 2016 sket via mail. Vi har haft 11 bestyrelsesmøder, og vi har
udarbejdet et årshjul med tidspunkter for aktiviteter. Vi har deltaget i 3 aktiviteter med OK. Og vi har fulgt
med i sagen om en eventuel vandflyver. Vi ser på en facebook-side og vi har ændret lidt på hjemmesiden.
Træsejlet er udkommet med 8 numre. Ejvind blev udnævnt som årets frivillige og Carsten fik en lille
erkendtlighed for sine mange aftener med ungdomsroerne. Vi har arbejdet mere med forsikringer. Der er
sendt ansøgninger til fonde om støtte til indkøb af nye både.
Og hvad skal der så ske i 2017?
Året er jo allerede godt i gang med rospinning og gåture. Det er ikke kun motion, men også noget socialt,
hvor man mødes med andre, og det er med til at samle klubbens medlemmer.
Vi har bestilt en ny 4 årers inrigger og en ny 2 årers inrigger, så vi får udskiftet nogle af de dårligste både.
Det bliver med garanti populære både.
Vi skal instruere de nye medlemmer, og i maj regner vi med at få EDON-bådene, så der er mulighed for at få
en tur med 2 årer uden at vælte. Vi skal arbejde ved Smukfest igen. Der er allerede planlagt nogle ture.
Der arbejdes i DFfR-regi med forsikringer, så vi håber at høre nyt om det.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til medlemmerne for den opbakning, I har vist flere gange i løbet af 2016. Tak
til alle instruktører, spinninginstruktører og andre, der har modtaget nye medlemmer. Tak til alle jer, der
har lavet noget for klubben. Der er mange, der har ydet en stor indsats på forskellige måder. Tak til
sponsorer og andre, der har støttet os økonomisk. Og tak til pressen for flere omtaler i løbet af året.
Erik Jensen

