Beretning for 2017
2017 havde både gode og dårlige tider.
Først det sørgelige: Vi mistede 3 medlemmer: Else Bollerup Jensen, Mogens Kastberg Nielsen og Willi
Dupont. Æret være deres minde.
Årets højdepunkt var dåb af 2 både: Vrold Sø der blev døbt af direktør Kristian Justesen fra VELUX og
Skårup der blev døbt af viceborgmester Frank Damgaard. Vi har også indkøbt en ny følgebåd med ny motor.
Disse investeringer har kostet kr. 307.500. Heldigvis har vi en god økonomi, og det er den blandt andet
takket være støtte på kr. 103.000 fra VELUX FONDEN til Vrold Sø og kr. 10.000 fra Familien Hede Nielsens
Fond til følgebåden. Mange tak for støtten. Men medlemmernes arbejde ved festivalen og sponsoraftalen
med OK er også vigtige. Vi har foræret R/S Skanderborg til Jels Roklub, som allerede næste morgen kl. 6
havde den på vandet. R/S Skjold er brugt til materielkursus.
2017 startede og sluttede med rospinning med mange fremmødte og mange sessioner. Vi har måttet
udskifte det ældste roergometer, der var slidt op.
Til generalforsamlingen var der genvalg af bestyrelsesmedlemmerne, men Mogens er trist nok ikke blandt
os mere, så Søren er trådt ind i stedet for.
Vi har fået 27 nye medlemmer, og 19 af dem er stadigvæk med. Vi har dog haft næsten lige så stor afgang,
så nu er vi 121 medlemmer mod 118 for 1 år siden.
Der har været 112 medlemmer på vandet, og de har roet i alt 40.942 km mod 45.168 i 2016, så det er en
stor tilbagegang. Vejret må nok tilskrives en del. 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
som sædvanligt kniber med at få seniorroerne til at komme mere end 1 gang om ugen. EDON-bådene var
her i 2 uger, så der var mulighed for at ro med 2 årer uden at vælte.
Der har været afholdt en 2-dages langtur til Ry samt en 1-dags langtur, mens andre langture desværre blev
aflyst pga. vejret eller for få tilmeldte. Der har været holdt 1 tur for kaniner fra 2016 og 2017, mens en
anden blev aflyst. Vi har deltaget i veterantræf sammen med Ry og Vejle. Der har været arrangeret ro og
grill nogle torsdage.
Anders har været på instruktørkursus A. Anette og Lisbeth har været på langtursstyrmandskursus. Hans,
Jørgen, Jørn og Søren har været på materialekursus. Der blev uddannet 12 nye styrmænd. Vi havde 3
førstehjælpskurser for 36 deltagere.
Søren er trådt til som materielforvalter og vi har fået Jørgen med i udvalget. Materieludvalget har lavet
mange store og mindre reparationer. Blandt andet reparerede Hans og Peder en læk i Æbelø. Slibeholdene
har fungeret fint.
Georg og Ejner har fuget revner i huset, og efterfølgende har en del medlemmer malet huset og træværk.
Et stort arbejde som der var fin opbakning til. Husudvalget er udvidet med 5, og der er holdt møde med
rengøringsformændene. Der er købt en gasgrill og diverse service.

Vi har haft skoleroning med elever fra Stilling skole og Morten Børup skolen samt besøg af
svømmeklubben. Desuden har elever fra Realskolen været til ergometerroning. Vi har haft et samarbejde
med Stilling skole, hvor vi deltog ved uddeling af præmier. Vi samarbejder med Skanderborg Kommune og
DFfR om at lave skoleroning.
Der har været holdt svømmeprøver og kontrol af redningsveste. Klubbens egne veste er også kontrolleret.
Der har været klubaften, standerhejsning, kanindåb og standerstrygning.
Der har været holdt instruktørmøde, vi havde åbent hus og 4 var på kick off for instruktører.
Der har været en masse gåture, gule ærter med stort fremmøde, nytårskur og ølsmagning.
Vi har deltaget i et netværksmøde, møde om forsikringer, møde med forsikringsselskabet, og vi har haft det
3. besøg af en konsulent fra DFfR.
Mange har arbejdet ved Smukfest, hvor vi har ydet næsten 800 timer og tjent kr. 43.700 ved afmærkning af
parkeringsarealer og oprydning under selve festivalen. OK-samarbejdet har givet kr. 8.851.
Vi har haft 11 bestyrelsesmøder, og vi har deltaget i 4 aktiviteter med OK. Der er lavet en facebook-side og
vi har ændret lidt på hjemmesiden. Træsejlet er udkommet med 8 numre. Vi har ændret lidt på
reglementet og har arbejdet mere med forsikringer. Jørgen blev udnævnt som årets frivillige. Agnethe er
trådt til som hjælper med at registrere medlemmer.
Og hvad skal der så ske i 2018?
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 skal instruere nye medlemmer og der er planlagt nogle ture. Samarbejdet med skoler fortsætter og vi
skal arbejde ved Smukfest igen.
På den økonomiske side lægger vi ikke op til større nye investeringer, før vi har fået afklaret, hvor længe
taget kan holde, og hvad det vil koste at udskifte det.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til medlemmerne for den opbakning, I har vist flere gange i løbet af 2017. 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

