Beretning for 2019
2019 har været et forholdsvis roligt år uden de store begivenheder.
Men vi har da haft en god sæson med en masse roede kilometer.
Til generalforsamlingen var der genvalg af formand Erik samt Birgitte, mens der var nyvalg af Louise og
Anders. Bestyrelsen konstituerede sig, hvor de fleste fik nye poster. Så der har været noget oplæring i løbet
af året.
Bestyrelsen havde ikke foreslået de store investeringer i 2019. Ud over at broen skulle have en kraftig
reparation. Det blev dog ved nærmere eftersyn anset for at være for omfattende, og derfor har vi besluttet
at indkøbe en ny bro. Vi har fået tilladelse fra Kommunen, og vi har fået kr. 65.000 i støtte fra 4 puljer og
fonde: DGI og DIF’s Foreningspulje, Folkeoplysningsudvalgets anlægspulje, Sydbank Fonden og Horsens
Folkeblads Fond. Broen er bestilt og forventes klar til standerhejsning. Det viser sig, at bolværket er i dårlig
stand – det er jo lavet i starten af 1970’erne – og skal udskiftes. Materieludvalget er gået i gang, da det skal
ske, inden den nye bro kan komme i.
Både i starten og slutningen af året var der meget rospinning med mange fremmødte. En del tager også en
tur i ergometer alene.
Vi har fået 24 nye medlemmer, men kun 15 af disse er stadigvæk med. Vi er i 123 medlemmer mod 125 for
1 år siden. Vi ligger meget stabilt omkring 120, men vi vil godt længere op. Nogle af de nye medlemmer er
helt ned til 10 år, da vi gerne vil forsøge at udvide aldersintervallet.
Der har været 116 medlemmer på vandet, og de har roet i alt 46.812 km mod 46.775 i 2018. 20 roede over
1.000 km, og heraf 3 over 2.000 km. En stor del af roningen er den daglige roning, og det er især
veteranerne, der ror de mange km.
Der har været afholdt en langtur til Randers, en 2-dages langtur til Ry, en løvfaldstur samt nogle andre
endagsture. Der har været lavet 2 ture for kaniner fra 2018 og 2019. Vi har holdt veterantræf med
deltagelse af roere fra Ry og Vejle. Vi har deltaget i en del madpakketure for klubberne i Ronet Syd. En
bilfuld ungdomsroere var på weekendtur til Slesvig, hvor de havde en rigtig god oplevelse.
Birgitte, Dorte, Inge, Louise og Poul Erik har været på instruktørkursus. Georg og Jørn har været på
langtursstyrmandskursus, og vi har haft Anne, Dorte, Kirsten og Nina på rospinningsseminar. Der blev
uddannet 13 nye styrmænd.
Materieludvalget har lavet mange store og mindre reparationer. Slibeholdene har fungeret fint.
Vi har haft skoleroning med Morten Børup skolen og Stilling skole samt besøg af et håndboldhold, og
EDON-bådene var her i tre uger. Vi har fået kr. 5.000 fra Smukfonden til ungdomsarbejdet.
Der har været holdt svømmeprøver og kontrol af redningsveste. Klubbens egne veste er også kontrolleret.
Der har været standerhejsning, kanindåb og standerstrygning.

Der har været holdt instruktørmøder, vi havde åbent hus og 2 dage med fælles instruktion. Vi deltog i et
gadearrangement ved slagter Byskov, hvor vi solgte pølser og havde en stand, som vi vandt kr. 5.000 for, da
det var den bedste stand. Vi har købt stand up paddle og pylrepuder for pengene. Vi deltog også i Ø-hop og
et arrangement i Byparken med kaproning for sjov.
Der har været en masse gåture og sociale arrangementer.
Vi har deltaget i møder i Østjysk ronetværk og Ronet Syd.
Mange har arbejdet meget ved Smukfest, hvor vi har ydet omkring 800 timer og tjent kr. 48.000 ved
afmærkning af parkeringsarealer og oprydning under selve festivalen. OK-samarbejdet har givet kr. 8.870,
og vi har fået kr. 2.300 fra Aura.
Vi har haft 11 bestyrelsesmøder, og der har været instruktørmøder. Vi har deltaget i 4 aktiviteter med OK.
Træsejlet er udkommet med 8 numre. Louise blev udnævnt som årets leder i roklubben og årets leder
under DFfR.
Økonomisk set kommer vi ud af 2019 med et godt resultat. Men bestyrelsen har tænkt sig at bruge løs i
2020.
Hvad skal der ske i år?
Året er jo allerede godt i gang med rospinning, ergometerroning 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 får en ny bro, som vi indvier til standerhejsning.
Vi er startet på et strategiforløb, og det vil vi fortsætte med i de kommende måneder. Herunder er der
allerede valgt sportsroning og vi vil fokusere på udvalg.
Vi kigger på tiltag til at tiltrække og fastholde nye medlemmer – herunder ungdomsroere fra 10-års
alderen. Ungdomsafdelingen får besøg af Slesvig Roklub og skal også på genbesøg der. EDON-bådene
kommer igen i år. Vi vil indkøbe materiel, som passer til de yngste.
Vi skal instruere nye medlemmer, og der er planlagt nogle ture og aktiviteter. Vi sender nogle medlemmer
på kurser. Vi skal arbejde ved Smukfest igen.
For at styrke rospinning vil vi indkøbe noget udstyr.
Vi ønsker også at indføre et nyt låsesystem.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til medlemmerne for den opbakning, I har vist flere gange i løbet af det
forgangne år. Det har selvfølgelig især været i forbindelse med instruktion, bådvedligeholdelse og
Smukfest, men også mange andre aktiviteter. Tak til alle instruktører, spinninginstruktører og andre, der
har modtaget nye medlemmer. 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

