Beretning for 2018
2018 bliver i Skanderborg Roklub nok mest husket for vejret.
I marts sate en hård frost ind, så vandet frøs og det sneede tl standerhejsning. ii kunne først få broen i
efer påske i starten af april. Efer nogle få kolde og blssende dage skifede vejret tl nsrmest sommer. gg
sommeren varede tl lidt ind i august. I perioden fk vi stort set ingen regn, og det var meget varmt. Det
betød, at vi kom tl at mangle en masse vand i søen, så vi kunne ikke få bådene i vandet, for de kunne ikke
løbe af bådvognene. Materieludvalget gravede ud under slisken og forlsngede den. iandet var meget
beskidt med alger, som var meget svsre at få vasket af bådene. En overgang kunne vi ikke komme under
jernbanebroen.
Til generalforsamlingen var der nyvalg tl onna og Henrik samt genvalg tl Carsten, Søren (indtrådt i løbet af
året) og Ufe, mens Poul Erik blev nyvalgt som revisor. Et forslag tl sndringer af vedtsgterne blev
vedtaget.
ii fk nye porte i bådhallen, og udkørslen fra hallen blev tlretet, så vi ikke lsngere har et bump. ii havde
desvsrre indbrud, hvor følgebåden blev stjålet. ii fk den heldigvis erstatet, og senere var der et nyt forsøg
på indbrud.
Både i starten og slutningen af året var der meget rospinning med mange fremmødte. En del tager også en
tur i ergometer alene. ii har udskifet et roergometer.
ii har fået 24 nye medlemmer, og 21 er stadigvsk med. ii har dog haf nssten lige så stor afgang, så nu er
vi 125 medlemmer mod 121 for 1 år siden. Det er dog en fremgang på 7 medlemmer på 2 år. Lad os håbe,
at den tendens fortsster.
Der har vsret 113 medlemmer på vandet, og de har roet i alt 46.775 km mod 40.942 i 2017, så det er en
stor fremgang, der svarer nogenlunde tl 2016-niveauet. 20 roede over 1.000 km, og heraf 3 over 2.000 km.
Der var 6, der rundede 1.000 km for første gang. Men vejret var nu også tl roning i 2018. En stor del af
roningen er den daglige roning, og det er issr veteranerne, der roer de mange km. Ungdomsroerne har
vsret ude et par gange om ugen, mens det som ssdvanligt kniber med at få seniorroerne tl at komme
mere end 1 gang om ugen. Som noget nyt blev der lavet en afenklubtur.
Der har vsret afoldt en langtur tl Randers, en 2-dages langtur tl Ry samt en løvfaldstur. Der har vsret
lavet 2 ture for kaniner fra 2017 og 2018 samt nogle andre endagsture. ii har deltaget i veterantrsf
sammen med Ry og iejle. ii har deltaget i en del madpakketure for klubberne i Ronet Syd, og vi var selv
arrangør af den ene.
Anders har vsret på instruktørkursus B. Han er også blevet instruktonsansvarlig som hjslp tl Ufe. ii
havde førstehjslpskursus for instruktører. Carsten har undervist 10 1-2-trsnere, så de kan hjslpe i
forbindelse med skoleroning og lignende. Der blev uddannet 13 nye styrmsnd.
Poul Erik er kommet med i materieludvalget. Materieludvalget har lavet mange store og mindre
reparatoner. De er også ved at kigge på broen, der trsnger tl vedligeholdelse. Slibeholdene har fungeret
fnt.

ii har haf skoleroning med elever fra Stlling skole og Morten Børup skolen.
Der har vsret holdt svømmeprøver og kontrol af redningsveste. Klubbens egne veste er også kontrolleret.
Der har vsret standerhejsning, kanindåb og standerstrygning.
Der har vsret holdt instruktørmøder, vi havde åbent hus og 2 dage med fslles instrukton.
Der har vsret en masse gåture, gule srter med fnt fremmøde, julefrokoster, muslingeafen, grssk afen,
irsk afen, nytårskur og ølsmagning.
ii har deltaget i to møder i både Østjysk ronetvsrk og Ronet Syd. ii har haf besøg af reprssentanter fra
bestyrelsen i Idrstssamvirket. Eferfølgende har vi deltaget i 2 workshops i Idrstssamvirket med det formål
at lave forslag tl en idrstspolitk i kommunen.
Mange har arbejdet meget ved Smukfest, hvor vi har ydet omkring 1.000 tmer og tjent kr. 63.560 ved
afmsrkning af parkeringsarealer og oprydning under selve festvalen samt efer festvalen. gK-samarbejdet
har givet kr. 9.930. Tryg-fonden gav 25 redningsveste beregnet tl børn og unge.
ii har haf 11 bestyrelsesmøder, hvor vi blandt andet har lavet tlretning af reglementet og en politk
vedrørende persondata. Der er lavet databehandlerafaler. ii har deltaget i 3 aktviteter med gK. Trssejlet
er udkommet med 8 numre. Ejner og Georg blev udnsvnt som årets frivillige.
Økonomisk set kommer vi ud af 2018 med et godt resultat. Det er et overskud, som svarer tl det
underskud, vi havde i 2017 som følge af indkøb af nye både.
gg hvad skal der så ske i år?
Året er jo allerede godt i gang med rospinning, ergometerroning og gåture. Det er ikke kun moton, men
også noget socialt, hvor man mødes med andre, og det er med tl at samle klubbens medlemmer.
ii skal instruere nye medlemmer og der er planlagt en del ture og aktviteter. Samarbejdet med skoler
fortsster og vi skal arbejde ved Smukfest igen. ii sender en del medlemmer på kurser, og vi kigger på
tltag tl at tltrskke og fastholde nye medlemmer. ii vil prøve at se, om vi kan tltrskke unge fra 10-års
alderen.
På den økonomiske side er der et punkt, og det er broen. Først var det planen, at broen skulle repareres.
Nu kigger vi også på, om vi skal anskafe en ny i stedet for, da reparatonerne vil blive større end først
antaget.
Til sidst vil jeg gerne sige tak tl medlemmerne for den opbakning, I har vist fere gange i løbet af 2018. Det
har selvfølgelig issr vsret i forbindelse med Smukfest. Tak tl alle instruktører, spinninginstruktører og
andre, der har modtaget nye medlemmer. Tak tl alle jer, der har lavet noget for klubben. Der er mange, der
har ydet en stor indsats på forskellige måder. Tak tl sponsorer og andre, der har støtet os økonomisk. gg
tak tl pressen for fere omtaler i løbet af året.
Erik ensen

