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Skanderborg Roklubs ledelse
Bestyrelsen
Formand
Sekretær/næstfmd.
Kasserer
Rochef
Husforvalter
Ungdomsleder:
Materialeforvalter
Aktivitetschef

Erik Jensen
Hugo Stigsen
Poul Erik Jensen
Grethe Dyrby
Lisbeth Mathiasen
Kim Lykke Rasmussen
Willi Dupont
Birgit Skannrup

Ro-udvalget
Kontaktperson
Kaproningschef

Grethe Dyrby, rochef
Kim Lykke Rasmussen

86 52 30 09
21 69 78 75

Husudvalget
Kontaktperson

Lisbeth Mathiasen, husforvalter

86 52 07 27

Egevang 18, Skb.
Virringvej 88, Skb.
Nattergalevej 6, Skb.
Egevang 4, Skb.
Sarabjerg 21, Skb.
Asylgade 20, 2.
Alleen 41, Skb.
Søparken 4, Stilling

86 52 44 24
87 94 90 99
86 52 32 87
86 52 30 09
86 52 07 27
21 69 78 75
86 51 15 68
86 57 12 70

Materialeudvalget
Kontaktperson
Willi Dupont, materialeforvalter
86 51 15 68
Derunder
Gunnar Dalby - Niels Thernøe - Hans Dollerup
Ungdomsudvalget
Kontaktperson
Kim Lykke Rasmussen
Louise Meier, Rasmus Johansen,
Simon Stubkier og Cathrine Skov.

21 69 78 75

Aktivitets- og festudvalget
Kontaktperson
Birgit Skannrup
Kioskudvalget
Kontaktperson
Derunder

86 57 12 70

Lise Poulsen
Finn Sørensen

Skovvej 9, Skb.
Risvej 49

86 57 25 03
86 57 92 18

Klubhusudlån & Klubkontakt
Grethe Dyrby
rochef

Egevang 4, Skb.

86 52 30 09

Skanderborg Roklub . Sølystvej 4 . 8660 Skanderborg . 86 51 19 88
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Nyt fra FORMANDEN
Vi har haft generalforsamling den 4. februar. Det var der 34, der deltog i, og det er
da et pænt fremmøde - især når der ikke var noget særligt ophidsende på programmet, og når man tænker på, at der burde være valgt en ny formand. Det viste sig, at
de kandidater, der måtte være til formandsposten, ikke mødte frem, og det betød,
at jeg blev opfordret til at fortsætte som formand. Det må I så selv om.
Hugo, Poul Erik og Willi var også på valg, og de blev genvalgt. Revisorerne Allan
Lund og Carsten Lykke Christiansen blev også genvalgt.
Beretningen kan I læse i helhed her i bladet. Jeg skal supplere med nogle forhold.
Jeg angav antal roede kilometer til 30.850, og jeg troede, at det var alt, men Poul
har efterfølgende fortalt mig, at det ikke er inklusiv gæster og nye, der ikke har
fået nummer. Så det rigtige antal kilometer er 38.758, og så er vi tæt på tallet for
2001.
Poul Erik gennemgik regnskabet for klubben og bådfonden, og det viser, at vi har
en pæn økonomi. Budgettet blev fremlagt, og det blev godkendt. Der var inkluderet en lille kontingentstigning på ca. 2 % - svarende til kr. 20 om året for en
seniorroer.
Jeg vil godt sige Jer tak for den tillid, I viser mig ved genvalget. I skal også have
tak for, at så mange møder frem en tirsdag aften - det var faktisk nøjagtig 25 % af
klubbens medlemmer, idet vi er 136. Det tror jeg ikke gælder i ret mange klubber.
Og tak til Kim Sommer for god ledelse af generalforsamlingen.
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig, og der var ingen ændringer i
forhold til det kendte, som I kan læse på bladets omslag (ikke fordi jeg ikke mener,
at de skal nævnes).
Vi har modtaget nye årer, som vi har fået tilskud til fra Kommunen. Så kan vi jo
glæde os til om en måned, når vi kan tage dem i brug. Det nye roergometer, som vi
også har fået tilskud til, er også kommet. Det kan I til gengæld tage i brug straks,
og det er der allerede en del, der har benyttet sig af for at give konditionen et løft
her i den kolde tid.
Der har været arrangeret flere gåture med fint fremmøde.
I bestyrelsen er der en del ting at arbejde med. Vi har fået nogle tal for økonomien
ved at lave et jubilæumsskrift. Umiddelbart er der tale om mange penge, men vi
kigger på nogle muligheder for at søge fonde og finde annoncører. Grethe, Poul
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TAKE AWAY…
1700-2100

Du kan også vælge
at tage
“Byens Bedste Ben”
på nakken…
Bestil på
8652 4911
Upstairs
- det gode spisested!

Adelgade 109, Skanderborg . Telefon 86 52 49 11

Erik og Willi danner et lille udvalg, og
der sker fremskridt.
Vi skal bruge mange penge de næste 2 3 år. Det er til jubilæumsskriftet og
selvfølgelig til indkøb af 2 nye inriggere. Hvis der kunne blive til en enkelt
outrigger til jubilæet, ville det da også
være fint. Derfor hører vi gerne fra alle,
der kunne have ideer til, hvordan vi kan
tjene flere penge. Især hører vi gerne
fra nogle, der kender firmaer eller fonde,
der kunne tænkes at ville støtte os.

Der er ikke sket noget nyt i forbindelse med motionsstævnet i 2005.
Vi er ved at se på ændringer i reglementet. Det er sidst ændret i 1992, og vi skal i
det mindste have en passus omkring veste indarbejdet. Samtidig kan det så være, at
nogle forhold skal beskrives anderledes, fjernes eller medtages.
Kim har været til møde omkring ØVM, og til hans og vores overraskelse viste det
sig, at det er vores tur til at afholde arrangementet. Det er det ikke helt, men de
klubber, der står foran os, er vist ikke så sandsynlige at få til det. Og hvis vi
alligevel skal have det i løbet af det næste par år, vil vi hellere gøre det i år end i
løbet af de næste par år, hvor vi nok har andre ting at tænke på. Og så er vi da også
sikre på, at det bliver til noget, for det kan vi åbenbart ikke være sikre på ellers. De,
der har deltaget, synes nemlig, at det er meget hyggeligt.
Til udenforstående kan jeg fortælle, at ØVM står for Østjysk Venskabs Match,
som er en kaproning mellem østjyske klubber, hvor alle kan deltage. Der er løb for
f. eks. kaniner, for ungdom, for damer, og der er løb i både inriggere og outriggere.
Nogle klubber træner på forhånd, men hvis det er for tydeligt, kan de godt blive
hånet for den slags usportsligheder. Det er nemlig hyggen, der er i højsædet - men
selvfølgelig vil de fleste da vinde, når de er på vandet. Det er også en sjov måde at
komme til at lære andre i klubben at kende. De fleste gange har der så været fest
om aftenen, og de kan tit være meget hyggelige (selv om visse andre klubber ind
imellem dominerer med deres støjniveau, som ofte kan måle sig med ungdomsroeres - specielt sidst på aftenen). ØVM finder i år sted lørdag den 13. september.
Jeg har nu fået besøgt alle vore annoncører, og der er desværre 3, der har sagt fra
(nye ejere vil ikke altid fortsætte samme sponsorpolitik). Men jeg kan heldigvis
byde velkommen til en ny: Shannon ved Poul Erik Rodding.
$
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Der er en venteliste på folk, der gerne ville lære at ro sidste år, men da kunne vi
ikke instruere dem. Nu vil Grethe kontakte dem for at høre, om de har lyst til at
starte i år. De kan så eventuelt komme lidt i klubben, inden sæsonen starter og på
den måde lære nogle at kende.
Vi får heldigvis 2 instruktører mere i år, da Susanne Holde og Anita Kjær skal på
instruktørkursus her i foråret.
I samme forbindelse har vi i forskellige sammenhænge talt om bedre integration.
Så nu vil vi prøve at finde nogle af Jer, der har lyst til at være integrationspersoner.
Hvis du har lyst til at være en, som en gang imellem tager personlig kontakt til
nogle medlemmer, som vi ikke ser ofte nok - det kan være til roning, men også
andre aktiviteter - så henvend dig til Grethe eller undertegnede.
En del både er nu klar til en ny sæson - det er især dem, veteranerne har haft med
at gøre, men der kan selvfølgelig ske meget den sidste måned inden standerhejsning. Der bliver udskiftet køreskinner på de både, hvor disse er korte, så det
skulle glæde de langbenede.
Jeg vil især fremhæve den indsats, som Juul Thomsen og Hans har ydet med R/S
Freja. De har skiftet bord og meget andet, og det er måske nu byens flotteste båd,
og jeg glæder mig til at prøve den.
Vi har fået 2 nye bådvogne, og der vil jeg gerne takke Gunnar Dalby og Claus
(Kim Lykkes bror) for veludført arbejde. Der er også indkøbt 8 nye hjul til andre
bådvogne.

Adelgade 123 . Skanderborg . Tlf. 86 52 40 88
%
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Mange klubber har en støtteforening, og vi har talt kort om at lave ‘Skanderborg
Roklubs Venner’ Det har eksisteret en gang - det var blandt andet dem, der lavede
musikaftener, hvor TV2 startede - da var de ukendte. Nu skal ‘Vennerne’ ikke
nødvendigvis lave musikaftener, men hvis der sidder nogle læsere, der gerne vil
være med i en støtteforening, vil vi gerne høre fra Jer. Så kan I selv være med til at
definere indholdet. Læs mere andetsteds.
Og så er der heldigvis ikke så længe til standerhejsning. Mød op og få en hyggelig
start på sæsonen. I vil der kunne se, hvordan vi fremover skal skifte plads i båden
- det vil blive demonstreret. De nye veste vil ligeledes være der. Når man så tænker
på, at der er kaffe og blødt brød - hvad skulle så kunne holde Jer tilbage?
Til sidst kan jeg fortælle, at i øjeblikket har Sydjysk Kreds ingen formand, da
Niels Iversen stiller op til Hovedbestyrelsen, og så kan han ikke sidde i kredsbestyrelsen. Hvis der skulle være en læser, der har et emne til formandsposten, så sig
endelig til.
Vi ses til standerhejsningen.

Støt vore sponsorer – de støtter os
Erik Jensen
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Jord, vej, kloak
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Kvalitetsvine
udvalgt med omhu
fra hele verden.

Edelhofvej 2c
8462 Harlev
Kurt Lausen, privat.. 86 52 27 46

Peter Beiers
luksuschokolade,
udsøgt spiritus,
cigarer samt
flere specialiteter.
Adelgade 75
Skanderborg

8651 2212
Fax 8651 2216
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Beretning for 2002
I år vil jeg dele beretningen op i følgende
punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Generelt om 2002
Roning
Bådene
Huset
Aktiviteter
Administration
2003 og fremtiden

1. Generelt om 2002
2002 blev et år med såvel positive som
negative minder i Skanderborg Roklub.
Til de triste minder hører naturligvis Anton
Kubiaks død.
Men der har været mange gode aktiviteter,
selv om der til tider har været for få deltagere.
Mette er holdt som ungdomsleder og Kim
har taget over. Det er stort set hvert år, jeg
kan komme med sådan en oplysning. Tak til
Mette for indsatsen. Birgit kom med i bestyrelsen på sidste generalforsamling, og
selv om Birgit selv synes - ligesom alle
andre nye - at det er lidt svært at komme ind
i tingene, er det altså gået meget godt alligevel. I hvert fald når medlemmerne har bakket op om arrangementerne.
Vi har nu 136 medlemmer, og det er en
tilbagegang på 2. 27 har meldt sig ind, og
29 har meldt sig ud.
Økonomien er sund, men det skal den også
være, når vi dels ønsker nye både og dels
skal vedligeholde klubhuset. Som regnskabet senere vil vise, skyldes den gode økonomi i høj grad 2 forhold: Nemlig vores
arbejde ved Danmarks smukkeste Festival
med kr. 13.000, hvor ca. 20 var bomvagter
før festivalen og 25 ryddede op under festi-

valen samt vores sponsoraftale med OK og
Kvickly med ca. kr. 15.000. Her kan jeg
igen nævne, at denne aftale efterhånden har
givet os ca. kr. 100.000 på de 11 år, som
aftalen har løbet, og aftalen fortsætter. Med
til det positive resultat hører også, at der
ikke er brugt ret mange penge i ungdomsafdelingen og til kaproning.
Der blev i alt roet 38.758 kilometer af vore
medlemmer eller i vore både, og heraf roede 130 medlemmer i alt 30.850 kilometer det er en lille tilbagegang i forhold til 2001.
Der blev uddelt sølvårer til Willi, Søren,
Grethe og Juul Thomsen, der med 1474
kilometer blev årets roer. Mange har været
aktive med at ro, men der har så sandelig
også været mange aktive med at forbedre
bådparken og vedligeholde huset. Tak for
Jeres indsats.
Vi har fået uddannet 9 korttursstyrmænd, 2
langtursstyrmænd, 4 instruktører og 1 har
været på materialekursus.
Vi har fået tilskud fra Skanderborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg på halvdelen af beløbet til 8 nye årer, og Kommunens
Ældreafdeling har givet os kr. 14.500 til
indkøb af oppustelige redningsveste og
halvdelen af et roergometer. Stor tak til
Kommunen herfra.

2. Roning
Sæsonen startede med madpakketur for
Sydjysk Kreds, hvor 12 deltog. Det gentages i øvrig 24. maj i år. Der har været en del
langture - især af kortere varighed.
Den udstationerede båd Paradiset har været
lejet ud i 1 hel uge og 5 weekender. Det er
kun Slesvig og Svendborg, der har haft deres udstationerede både udlejet oftere, men
de har til gengæld 2 hver. Vi har også lånt
andre af vore både ud og været glade for

'
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besøg af overnattende roere - husk at vi har
de samme muligheder over hele landet.
Instruktion
Vi havde 2 instruktionsdage, hvor 9 og 16
mødte frem. Det gav en god start for disse,
og en del blev hurtigt integreret i klubben.
Instruktionen kom alligevel til at strække
sig over for lang tid, da vi har for få instruktører - i hvert fald aktive i forhold til antallet
af nye roere. Det var faktisk nødvendigt at
lave en venteliste, og der er 7 tilbage på den
endnu. I alt har der været 28 nye på
rokursus, og kun et par er ikke blevet frigivne.
I ungdomsafdelingen kom der mange nye,
men alle er blevet frigivet, og nogle af dem
har også fået scullerinstruktion.
Der blev holdt møde for instruktørerne i
starten af året, og det var godt. Desværre
meldte en deltager fra til instruktørkursus.
Det er ærgerligt både med hensyn til at vi så
mangler en instruktør, men også fordi vi
skal betale kursusgebyret alligevel, og vi får
ikke tilskud.
Daglig roning
Mandag og torsdag formiddag kører fortrinligt med stort fremmøde. Der er ligele-

des mange til ungdomsaftenerne. Tirsdag
aften er mere blandet, men der har været
påfaldende mange regn- og tordenvejr om
tirsdagen. Der er heldigvis nogle, der kommer torsdag aften også.
Og så kan jeg nævne natroturen her.
Langtursroning
Vi har haft 12 til madpakketur. Og der har
været deltagere til andre klubbers madpakketure.
Der har været en del langture. Blandt de, jeg
kan huske eller har læst om, kan nævnes:
Mossø rundt, Salten Langsø, Hjarnø rundt
og løvfaldstur på Silkeborg-søerne. Der har
været ture til Randers, Silkeborg og Ry.
Jeg ved ikke rigtigt, om Motionsstævnet i
Egå kan kaldes for en langtur, for det var
kun få af de godt 20 roere fra Skanderborg,
der nåede at komme på vandet, inden blæsten satte en stopper for roningen. Men så
var der andre aktiviteter, tiden kunne gå
med. Vi vandt da både en pokal og et telt.
Veteranafdelingen har haft et vellykket besøg fra Ry.
Ungdomsroning
I ungdomsafdelingen har der heldigvis været mange instruktører, og de mange nye er
kommet godt med i det daglige.
Der har også været fokus på outriggerroning, og så skal det nævnes, at sommerferielangturen til Randers var en stor
succes, og at der er kommet ros fra flere
sider.
Der har været mange gode mandage, og ud
over det har der været forældreaften og
svømmeprøve, hvor i alt 30 unge og voksne
aflagde svømmeprøve.
Ungdomsafdelingen stod for 2 dage med
sommerferieidræt, for ca. 20 fik sig en rotur, og der har været nogle skoleklasser til
prøveture.
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Ungdomsvintertræf sidste vinter blev desværre aflyst.
Veteranroning
Som tidligere nævnt er der stor aktivitet
mandag og torsdag formiddag, hvor der oftest indtages morgenkaffe på Sct. Croix.
Efter roningen bliver der ofte arbejdet en
time eller 2 på materiellet. Ellers er der vel
kun det at sige, at der ikke er kommet så
mange nye i de sidste par år.
Kaproning
Der har ikke været kaproning overhovedet i
2002. ØVM blev ikke til noget, langdistancekaproning er ikke blevet populært
igen, og der har heller ikke været deltagere i
andre regattaer.

3. Bådene
Igen i år er der virkelig sket noget nedenunder, og det er jo især Willi og hans hjælpere
i veteranafdelingen, der tager slæbet. De
har repareret mange små og større ting på
bådene. Hans og Juul Thomsen har givet
Freja nye bord, så den forhåbentlig bliver
tæt og kan bruges af morgenroerne fremover, da Rolf er meget dårlig efterhånden.
Der er kommet styr på bådhallens opbygning, og alle både har deres faste pladser.
Inden sæsonstart skulle der blive lavet bådvogne til de 2 både, der ingen har nu. Broen
er blevet repareret, der er kommet vinduer i
porten, der er lavet stativer til scullerårerne,
og registreringspladsen til den nye PC var
klar til sæsonstarten.
Paradiset er på værft for DFfR’s regning, da
der skulle laves en del småting.
Straks efter standerstrygningen blev der
holdt store vaskedag, og mange af bådene
er efterhånden klar til en ny sæson.
Og så har vi jo sendt ordrebekræftelse på 2
nye både til levering i 2004 og 2005. Det er
henholdsvis en 2 årers inrigger og en 4 årers

inrigger, som skal afløse nogle af vore dårligste og ældste både - vi har jo regnet ud, at
gennemsnitsalderen på bådene er ca. 45 år.

4. Huset
Der er lavet nogle mindre vedligeholdelser
- heraf blev en del lavet af 16 medlemmer
en arbejdsdag i april. Vandvarmeren i køkkenet er udskiftet, det samme er 7 vinduer,
og nu har vi fået nyt træværk under verandaen (svalegangen), da noget af det efterhånden var noget mørt.
Lisbeth fortæller, at langt de fleste rengøringshold fungerer meget fint, og det er
da rart at høre. Der har været mange aktiviteter i huset. Der kommer en arbejdsdag
igen her i foråret.

5. Aktiviteter
Vi har haft standerhejsning, kanindåb med
10 kaniner og mindre svineri end sædvanligt og standerstrygning med for lille fremmøde. Der er lavet grillaften, der har været
julefrokoster, nytårskur, vinsmagning,
snapseaften og rejseberetninger.
Der har været mange gåture - heraf foregår
nogle om mandagen for veteranerne. Der er
holdt et ret velbesøgt medlemsmøde, hvor
vi havde besøg af breddekonsulent Susanne
Mikkelsen, der fortalte om 8 Grand Prix uden vi dog har taget det op efterfølgende.
Susanne kom desuden med en statistik, der
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Der er stadigvæk debat om Tange Søs fremtid, men en endelig beslutning er udsat. Personligt håber jeg stadigvæk, at de snævre
lystfiskerinteresser ikke får lov at ødelægge
et stykke smukt natur, og som roer håber
jeg, at vi bevarer vore muligheder for at ro
der.

viser, at Skanderborg Roklub ligger i top i
både kredsen og på landsplan hvad angår
medlemsfremgang og antal roede kilometer
pr. medlem de seneste år.
Ungdomsroerne har haft mange kage-aftener efter roturen, men der har også været
bordtennis og skøjtetur.

6. Administration
Bestyrelsen har haft 10 ordinære bestyrelsesmøder.
Vi har haft et møde omkring arbejdsfordeling og struktur i klubben. Det skal gøre det
nemmere for nye bestyrelsesmedlemmer at
se arbejdsopgaverne, men det skal også
hjælpe til at sørge for, at der er ansvarlige
personer på alle arbejdsopgaver.
Vi har haft et møde om jubilæum og
motionsstævne i 2005, for det er vigtigt at
få startet i god tid
I starten af sæsonen var strukturen i ungdomsafdelingen blevet lidt uhensigtsmæssig, da Mette var ungdomsleder i bestyrelsen, men ikke havde tid til at deltage i det
daglige ungdomsarbejde. Vi holdt et møde
mellem ungdomsudvalget og bestyrelsen,
hvor der blev fundet en løsning, hvor Kim
gik ind som ungdomsleder, og på grund af
så mange engagerede ledere og instruktører
har hele ungdomsafdelingen kørt fantastisk
godt siden - der har f. eks. næsten ikke
været frafald af hverken nye eller gamle.

Vi har jo fået dispensation i 5 år til at bruge
passagen i Ry, og der skal laves et omløbsstryg ved papirfabrikken i Silkeborg, men
det skulle ikke få betydning for os. Jeg har
ikke hørt mere til omlægningen af Gudenåen ved Svostrup. Der skal nedsættes et
brugerråd for Gudenåen, men hverken DIF
eller roerne får en repræsentant. Det gør
derimod Friluftsrådet og kajakklubberne,
så vi må håbe, at de kan varetage vore
ønsker også.
Vi har deltaget i kredsgeneralforsamling,
hvor kredsens gode økonomi gjorde, at det
blev besluttet at være med til at finansiere
en del af en otter. Til den tid skal vi altså
prøve den, men det har vi faktisk allerede
mulighed for nu - det er bare at lave en
aftale med klubberne i Århus.

7. 2003 og fremtiden
De næste par år vil blandt andet gå med at
forberede jubilæet i marts 2005 og kredsmotionsstævnet i august 2005. Selve jubilæet ser vi ikke som den store udfordring,
da vi jo lavede et vellykket jubilæum for 3
år siden. Men vi taler om at lave et jubilæumsskrift, og det er en tids- og pengekrævende aktivitet. Et kredsmotionsstævne er
heller ikke venstrehåndsarbejde, men ved at
starte i god tid håber vi at kunne få mange
ting på plads, inden tiden presser os. Så kan
vi i ro og mag finde personer, der ønsker at
hjælpe med det ene eller andet. Vi vil da
gerne opfordre så mange af Jer som muligt
til at deltage i august i Svendborg - både for
at få en smuk rotur og for at opleve atmosfæren og eventuelt få nogle gode ideer.
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Da vi jo har bestilt 2 nye både, skal vi også
til at arbejde med at finde sponsorer.
Bestyrelsen skal have lavet notatet om
struktur og arbejdsfordeling færdigt, og
reglementet skal revideres - blandt andet
med beslutningen om, at der altid skal være
vest med i båden til alle roere på alle ture også i det daglige rofarvand.
Vi vil igen i år deltage i Projekt Sommerferieidræt. Det er en god måde at lave
fremstød for roning, og det er lykkedes at få
et par medlemmer ud af projektet. Desuden
giver det lidt penge til bådfonden.
En tilbagevendende begivenhed er Festivalen, hvor vi i igen i år får mulighed for at
yde en indsats og derved tjene penge.
Huset skal fortsat vedligeholdes. Det skal
bådene også. Dette vil vi senere kunne se af
budgettet. Og så skal vi selvfølgelig ro en
del. Jeg vil opfordre Jer alle til at sætte Jer
nogle personlige mål for sæsonen. Det skal
være opnåelige mål, som er med til at give
en god fornemmelse, når de nåes. Det kan
være øget deltagelse i langture, kurser eller
ønske om at hjælpe med et eller andet i
klubben. Eller skal det være 8 Grand Prix i
det nye roergometer?
Vi skal instruere nye, og vi skal integrere
nye, og der skal heldigvis 2 på instruktørkursus. Vi skal måske også integrere nuværende medlemmer, for det viser sig, at nogle

aktiviteter har for få deltagere.
Grethe har foreslået, at vi begynder at skifte
den anden vej. Det gør mange andre klubber, men det er nu ikke for at være lige som
de andre. Fordelen er den øgede sikkerhed.
Som jeg plejer at sige, så har vi haft travlt i
det forgangne år, og det fortsætter vi med.
Det er naturligt nok, at en del medlemmer
kommer for at ro, men der er heldigvis en
del, der yder et stort stykke arbejde for at få
klubben til at fungere så godt.
Til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til de
mange, der er med til at gøre Skanderborg
Roklub til en god forening. Det gælder
selvfølgelig de mange, der yder en indsats
som leder på den ene eller anden måde.
Men det gælder også de mange medlemmer, der altid deltager, når der sker noget.
Det er i høj grad med til at gøre klubben til
et godt sted at være.
Alle vore mange sponsorer skal have en tak
for deres uvurderlige støtte. I samme åndedrag skal der lyde tak til Kommunen for
støtten til indkøb af årer, veste og ergometer.
Og tak til pressen, der er gode til at skrive
om os: Horsens Folkeblad, Århus Stiftstidende og Uge-Bladet for Skanderborg og
Omegn.
Erik Jensen

post@hotelskanderborghus.dk . www.hotelskanderborghus.dk

!
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Referat af ordinær generalforsamling
i Skanderborg Roklub d.4/2 2003
Formanden bød velkommen til de ca. 30
fremmødte og bad forsamlingen afholde 1
min. stilhed til minde om Anton Kubiak der
er afgået ved døden i den forgangne sæson.
1. Valg af dirigent.
Kim Sommer blev foreslået og valgt til dirigent.
Dirigenten startede med at konstatere Generalforsamlingens lovlighed hvad angår
indkaldelsen. Generalforsamlingen var rettidig indkaldt og dermed lovlig.
2. Fremlæggelse af beretning til godkendelse.
Formandens beretning vedlagt som bilag.
Formand Erik Jensen aflagde formandens
beretning (vedlagt). Fra beretningen kan
bl.a. fremhæves et medlemsantal på 136
betalende personer.
Der er blevet roet 30.850 km i sæsonen
2002.
Årets roer blev Gunnar Juel Thomsen med
1474 km.
Vi har haft mange gæster i Roklubben. Vi
har bl.a.haft besøg af 20 hold gæsteroere.
Roklubben har 75 års jubilæum i år 2005.
Det fejres d. 19. marts 2005 og samme år
afholder vi kredsmotionsstævne i august.
Formanden takkede de mange, der på forskellige måder støttede Roklubben. Bl.a.
annoncørerne i Træsejlet, på klubbens trailer og aftalen med Kvickly og OK Benzin.
Ligeledes takkede formanden pressen for
den positive omtale som den ofte giver os.
Beretningen affødte kun enkelte kommentarer.
Formandens beretning blev godkendt med
akklamation.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Poul Erik Jensen gennemgik regnskabet for
år 2002. (Regnskab og budget er vedlagt
som bilag)
Poul Mathiasen spurgte om bestyrelsen
havde løst problemet når lageret af træningsdragter var solgt? Det har bestyrelsen
ikke.
Gustav Holm. Mente, at det var mange
penge der blev brugt på varme. Kan der
gøres noget?
Niels Thernøe spurgte om prisen på de bestilte både. Ca. 300.000,Søren Uldall foreslog, at indtægter fra festivalen kunne gå til bådfonden.
Herefter blev regnskabet godkendt.
4. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
Herunder fastsættelse af kontingent og gebyrer.
Poul Erik orienterede om budgettet for
2003. I forbindelse med dette budget foreslår bestyrelsen, at der vedtages en mindre
kontingentstigning
således,
at
kontingenterne for 2003 vil være som følger:
Senior
Ungsenior
Ungdom
Veteran
Husstand under 3 personer
Husstand over 3 personer

Allan Lund, Revisor. Hvis vi sammenligner
indeværende års budget med forrige års
budget svarer det til 12.500,- i overskud.

"
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Budget og dermed også kontingentstigningen vedtaget.
6. Valg af bestyrelse.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Erik Jensen.
Genvalgt.
Willi Dupont.
Genvalgt.
Poul Erik Jensen
Genvalgt.
Hugo Stigsen
Genvalgt.
7. Valg af revisorer.
Allan Lund og
Carsten Lykke genvalgt.
8. Eventuelt.
Anita Kjær forespurgte om ny skiftemetode. Vil blive demonstreret ved
Standerhejsning.
Poul Mathiasen anbefaler den nye metode.
Willi Düpont fremviste nye veste.
Formanden orienterede om årets DFfR
roture og øvrige tilbud fra DFfR.
Anne Marie Kjær (Rie) forespurgte og prisen for en bod på festivalen. Bestyrelsen vil
checke det.
Generalforsamlingen blev afsluttet og formanden takkede de fremmødte for deltagelsen.
For referatet
Hugo Stigsen
Referent

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Broen skal ud!
.

Nej ikke Aggersundbroen, men det var
det bedste billede jeg havde af en bro.

Altså vores egen bro
i roklubben
skal ud og flyde
Kom og hjælp
med arbejdet
Lørdag d. 29/3 kl. 10.00
Venlig hilsen
Willi

Kim Sommer
Dirigent
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Vroldvej 5
Skanderborg
Tlf. 86 52 15 27

#
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VINSMAGNING
Et af vinterens smagfulde arrangementer er vinsmagningen. I år
sker det fredag den 14. marts kl. 19.30 i Roklubben.
Det er ikke besluttet, hvad smagningen går ud på, men der plejer
at være en del gode smagsoplevelser.
Prisen er afhængig af prisen på vinene, men det bliver til en fornuftig pris, så alle kan deltage - sikkert i nærheden af 70 - 80 kroner. Så er der plads til nogle lidt mere specielle vine ud over de
almindelige.
Tilmelding skal ske på opslagstavlen eller til Erik senest 11. marts.
Erik Jensen, 8652 4424

Mobiltelefoner
Dataløsninger
Internet

Skanderborg

Skolevej 14D - 8250 Egå

Tlf. 86 22 10 83
Fax 86 22 83 10
Bil 20 21 64 48

Adelgade 114
8660 Skanderborg
Tlf. 8651 2770
Fax 8651 2775
Danmarksvej 30B
8660 Skanderborg
Tlf. 8651 2019
Fax 8651 2029
E-mail:skanderborg@tdcmobilcenter.dk

$

Tra02_03.p65

16

09-05-2003, 18:28

Skanderborg Roklubs Venner
Mange klubber har en støtteforening, og vi har i bestyrelsen kort talt om at
lave ‘Skanderborg Roklubs Venner’ Det har eksisteret en gang - det var
blandt andet dem, der lavede musikaftener, hvor TV2 startede under navnet ‘Taurus’ - da var de ukendte. Nu skal ‘Vennerne’ ikke nødvendigvis
lave musikaftener, men hvis der sidder nogle læsere, der gerne vil være
med i en støtteforening, vil vi gerne høre fra Jer. Så kan I selv være med
til at definere indholdet.
En støtteforenings bestyrelse kan i stor udstrækning selv bestemme indholdet - det gælder især den første bestyrelse, som skal være med til at
lave vedtægterne.
Vi søger derfor nogle personer, der er villige til at gå med i ‘Vennerne’.
De opgaver, som vi overordnet set kan ønske os varetaget, er:
• Sociale aktiviteter. Hvad med fællesspisning, børnepasning (så forældrene kan ro), hytteture og virksomhedsbesøg?
• Pengeindbringende aktiviteter. Det kunne være lotteri, bamsetombola,
deltagelse i kræmmermarked eller bod på Festivalen.
• Hjælp til vore aktiviteter i forbindelse med jubilæet og motionsstævnet i 2005.
• Andet efter eget ønske.
Aktiviteterne skal koordineres med aktivitetsudvalget og bestyrelsen.
Og så bør der vel være såvel pige-aften, knægt-aften samt gule ærter til
generalforsamlingen.
Lad os høre til standerhejsningen og til medlemsmødet, om der er nogle,
der har lyst til at give sig i kast med dette. Der vil være opbakning fra bestyrelsen.
Erik Jensen
%
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Redningsveste
I fremtiden skal der være redningsveste med i bådene
på alle roture.
Da de godkendte redningsveste, klubben råder over, ikke er hensigtsmæssige at ro med, har
vi i bestyrelsen besluttet at indkøbe et antal kajak veste, som ganske vidst ikke er godkendte
redningsveste, men vil være en stor hjælp i tilfælde af en kæntring med f.eks. en sculler.
Hvis man skal ro med en godkendt redningsvest, er den mest ideelle en selvoppustelig vest,
som imidlertid hidtil har været ret dyr i anskaffelse.
Rolubben søgte for veteranerne om et tilskud fra ældrefonden til køb af selvoppustelige
redningsveste. Dette tilskud er bevilliget, og vestene vil blive indkøbt inden sæsonstart.
Da vi således kan indkøbe et større antal veste, har vi fået et virkeligt favorabelt tilbud på
selvoppustelige veste.

Prisen er kommet helt ned på kr. 525 pr. stk.
Dette tilbud vil vi give videre til alle klubbens medlemmer.
Er du interesseret i at købe din egen selvoppustelige redningsvest, kan dette ske samtidig
med, at vi køber ind til klubben.
Vestene er forsynet med CO2 patroner for
automatisk og manuel udløsning.
På roklubbens veste vil automatikken blive
afmonteret, så man selv skal udløse gaspatronen for at blæse vesten op.

Du kan ringe til Willi, tlf. 86511568
og afgive din bestilling, gør det straks,
for ordren skal afgives inden 15. marts
Venlig hilsen Willi

&
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URO-nyt
Så er det igen tid til at opsummere hvad der er sket i uro afdeling her i den kolde
vinter tid.
Januar startede vi ud med et lille fremmøde, på fem uroer i roklubben. Men vi fik
hurtig sat gang i gaderne – vi valgte at annullere ergometerroning, og hyggede så
med lidt varmt kakao og sladder, og opdaterede hinanden i hver vores vinter. I
slutningen af januar holdte URO-udvalget møde, hvor vi samlede alle uroernes
email adresser. På denne måde er det nemmere for os at finde på spontane ting, og
underrette jer om det, og andre evt. ændringer, hurtigst muligt!
Den 5. februar, lød programmet på bowling! Denne gang var fremmødet rigtig
godt. Vi var ca. 15 gæve uroer klar til kamp. Vi blev delt over tre baner, og
vinderne var Kim, Cathrine, og Rasmus S.
Som tidligere omtalt har vi bedt jer om at sætte weekenden d. 28. feb. – d. 2. mar.,
af til hyttetur. Det har desværre været svært for os at få fat i en hytte, og lige så har
vi haft en travl vinter med mange store opgaver, så vi må have denne tur til gode, vi
beklager. Til gengæld er vi begyndt at snakke om sommerlangturen, så hvis der er
nogen der har nogle evt. ønsker om hvor vi kunne tage hen i år, skal I være mere
end velkomne til at henvende jer til os i URO-udvalget
Mandag d. 3. marts har vi sat af til at vi kan gøre Kalvø færdig, laker, og vaskes.
Mandag d. 31. marts starter Ro sæsonen, så der starter vi friske op. Lige så skal vi
starte forfra på kage listen, og denne mandag bliver vores ”energikilde” fra
Mathias’ kage.
Vi har lavet en kage liste, og HUSK nu at overholde den.. ellers ;)
Mandag d. 7. april – Hanne
Mandag d. 14. april – Gitte
Mandag d. 21. april – Louise
Mandag d. 28. april – Geo
Mandag d. 5. maj – Simon
Mandag d. 12. maj – Sanne.
- Bare rolig, alle skal nok få en chance, listen bliver løbende opdateret J
Mange uro-lige hilsner, fra URO udvalget
'
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Stillingsopslag
I forbindelse med gennemgang af de arbejdsopgaver, der er i Skanderborg Roklub,
har vi fundet ud af, at nogle arbejdsopgaver
ikke nødvendigvis hører ind under bestemte
funktioner i bestyrelsen. Og derfor vil vi fra
bestyrelsens side godt slå lidt på tromme
for, at der bliver uddelegeret nogle (måske
mindre) arbejdsområder. Det drejer sig om:
• Journalist til Træsejlet: Du skal sørge
for, at der kommer nogle indlæg. Det
kan være egne oplevelser, beskrivelser
af ture, indlæg om naturen og kulturen
omkring os eller alt efter eget ønske.
• Sponsoransvarlig: Du skal kontakte
virksomheder for at tegne sponsoraftaler - herunder trailerreklamer og annoncer. Du skal skrive ansøgninger til
fonde for at skaffe penge til jubilæumsskrift og nye både.
• Integrationsudvalg: Du skal sørge for, at
de medlemmer, der ikke er så aktive,
deltager mere i klubbens aktiviteter både roning og sociale. Tilsvarende skal
du integrere nye medlemmer.
• Kontaktperson vedrørende Danmarks
Smukkeste Festival: Du skal koordinere
opryddernes indsats samt have kontakten til Festivalen.
• Medlemskoordinator: Du skal hjælpe
medlemmer med at få mere ud af deres
medlemskab. Hjælpe dem med at sætte
deres personlige mål og følge op på
dem.

Vi tilbyder:
• God løn - da det store personlige udbytte, du får ved at påtage dig en opgave, bærer lønnen i sig selv.
• Gode udviklingsmuligheder i fremtiden.

• God opbakning fra gode kolleger i et
godt arbejdsmiljø.

• Gode muligheder for selv at definere
indholdet af opgaven.

• Deltagelse på relevante kurser.
• Attraktive arbejdsopgaver der giver
gode oplevelser for dine kolleger i Roklubben.
• En fin titel, som du selv kan være med
til at bestemme.
• En fremtrædende plads i Roklubben blandt andet med navns nævnelse på
side 2 i Træsejlet.
· Ros fra formanden.

Vi forventer:
• At du har mod på opgaven.
• At du kan arbejde selvstændigt, men alligevel med kontakt til bestyrelsen.

• At du med dit arbejde kan aflaste bestyrelsen.

• Ikke, at du har bestemte kvalifikationer.
Henvend dig trygt til formanden for at få en
snak, hvis du er interesseret i en af stillingerne eller har spørgsmål. Husk at ‘Først til
mølle’-princippet gælder, men vi kan godt
bruge flere personer til hver stilling (så kalder vi det et udvalg).
Hvis du har andre ønsker end de nævnte,
skal du heller ikke holde dig tilbage. Vi kan
godt bruge flere frivillige. Og de fleste finder ud af, at der er mange gode oplevelser
forbundet med at udføre en indsats i Roklubben.

Bestyrelsen
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Standerhejsningsfest
Standerhejsningsfest afholdes i roklubben lørdag d. 29.
marts kl. 19.00
Lad os mødes og sætte den nye rosæson i gang med lidt
fællesspisning og lidt hyggesnak.
Mød op alle mand.
Tilmelding senest d. 23.marts på opslagstavlen eller tlf.
86571270 eller skannrup@pc.dk

Medlemsmøde

tirsdag d. 8. april 2003 kl. 20.00
efter en af årets første roture.

Dagsorden:
- Orientering om den kommende sæson
- Motionsstævne i 2005
- Jubilæum i 2005

Mød op og vær med til at præge din klub
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Traveturen til RY

Det var der 14 roere, der havde ladet sig
friste til. Hvis ikke man i forvejen havde
undersøgt, hvor langt, der skulle traves,
kunne man føle sig snydt. Gåtur til Øm
Kloster betyder nemlig gåtur til Ry.
Nå, måske intetanende startede man ud fra
roklubben kl. 9.30. De erfarnes fødder
fandt straks ind i sporet. Ved Vrold Vestermose styrede de, efter at være gået under
motorvejen, til 1. rasteplads.
Rast = indtag af forfriskninger af forskellig
art. Automatikken i de erfarnes fødder førte
os til 2. rasteplads, hvor vi i tågen kunne se
max. 50 m ud over den 9 km lange og 2 km
brede Mossø.
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Ja, desværre blev tågen liggende hele dagen
- og temperaturen lå og svingede omkring
frysepunktet. De manglende plusgrader var
dog til vores fordel, for de erfarnes fødder
plejer at blive våde på den videre færd, hvor
ruten går gennem området ved Anbjerg,
som veksler mellem birkemoser, fugtige
skove, der domineres af asp-, elle- og pilekrat, enge og sandstrande ved Mossø.
Efter 4. rasteplads nåede vi frem til Øm
gæstgiveri, hvor der var bestilt middagsmad. Velforsynede travede vi videre. Øm
Kloster passeredes uden videre, for de
erfarnes fødder vidste, at vi her kun havde
tilbagelagt den halve vej til Ry station, så
tiden spildtes ikke på unødig dvælen ved de
gamle munke.
Efter Emborgbroen, som dem, der har roet
på Gudenåen, også kender som rasteplads,
fortsatte de erfarnes fødder ufortrødent ad
vejen langs åen. Vi asede af sted i sammenkørt sne og is, og vores gæt på turens
længde var præget af den strabadserende
oplevelse. Der er 22 km fra Vrold til Ry
Mølle - så I kan selv lægge resten til.
Arrivas tog var lige kørt, da vi forkomne
nåede til Ry, så dem der ikke kunne blive
afhentet måtte en tur på Ambolten.
Tak for en god tur og kammeratlig samvær.
Lisbeth
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Efterlysning:
PIGER TIL POWER RONING
Vi er to quinder med små børn, der ikke altid har tid til at bruge 3 timer på
fællesroningen tirsdag og torsdag aften. Vi søger derfor 1-3 friske motionsroere M/K, der er interesserede i at ro kort men hurtigt (så man får sved på
panden) enten lørdag eller søndag efter nærmere aftale.
Vi bor begge i Stilling og er hhv. 30 og 34 år. Jytte er nyt medlem – har tidligere roet i Ålborg Roklub. Helle har roet i Skanderborg Roklub i 2 år og har
tidligere roet i Viborg Roklub. Ingen af os har styrmandsret (endnu).
Vi forestiller os at starte roligt op i april og så give den fuld skrue resten af
sommeren.
Henvendelse til Helle Larsen på 86 57 25 00 i aftentimerne eller via e-mail:
helle-larsen@adslhome.dk”

Ledig
LARS JOHANSEN . TLF. 86 52 00 83

Nybolig Skanderborg
v/Carsten B. Sandgrav
Adelgade 66
8660 Skanderborg
tlf. 8652 1588

Se mere på
www.nybolig.dk

!
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Knobaften
Tirsdag den 18. marts kl. 19.30 i
roklubben.
Du kan selvfølgelig huske alle de
knob, du lærte, da du var på styrmandskursus.
Har du derimod behov for genopfriskning og måske lyst til at lære
et par nye knob og prøve at spleje
- så kom til denne knobaften.
Tilmelding ikke nødvendig.

HUSK
Standerhejsning
29. marts kl. 1400

"
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Kalenderen:

v/ Anne-Mette Kallestrup Reeslev

------

Vinsmagning kl. 19.30
Knobaften kl. 19.30
Standerhejsning, kl. 14. Broen kl. 10 og fællesspisning kl. 19.00.
Kaffeaften kl. 18.00
Medlemsmøde kl. 20.00 - efter rotur kl. 18.00
Søen rundt kl. 10.00
Instruktion af 1. hold kaniner (+30/4)
Løvspringstur kl.9.30. Overnatte i Ry
Kafferoning
Orienterings-rotur kl.19 med historiske spørgsmål
Instruktion af 2. hold kaniner (+14/5)
Als rundt
Sydjyskekreds madpakketur her på søen + Fuldbro, kl.9.30
Århus bugt Egå - Kaløvig
Kafferoning
Natroning, kl. 22
(Samme tur) Fugletur (grundlovsdag)
Gudenåmuseet, teltovernatning. Kl.9.30
Hjarnø el. Tunø rundt
Grillaften kl. 21.00
Grillaften
Kafferoning
Tur til Randers

------

14. marts
18. marts
29.marts
1.april
8. april
17. april
26. april
3.-4. maj
6. maj
7. maj
10. maj
16.-18. maj
24. maj
29.maj
3. juni
4. juni
5. juni
7.-8. juni
14. juni
17. juni
27. juni
1. juli
4.-6. juli

Adelgade 47 . Skanderborg . Tlf. 86 52 00 46

Sportsundertøj - Myggemidler - Solcremer

#
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5. august
7.-10. august
23. august
29.-31.aug.
2. september
13.september
27.-28. sept.
7. oktober
18. oktober
25. oktober
6.december
10. januar

Kafferoning
Medhjælp til arbejde på festivalen.
Kanindåb kl. 10.00 med efterfølgende rotur & grillaften
Landsmortionsstævne i Svendborg
Kafferoning
Østjydsk venskabsmats - afholdes af os - her
Medhjælpere til forplejning søges.
Tur til limfjorden, start i Skive
Kafferorning
Løvfaldstur, låner både i Ry
Standerstrygning
Julefrokost
Nytårskur

1.-15. april
Starter roningen
kl. 1800
Faste
vinterarrangementer
i roklubben
Faste
arrangementer
i roklubben

Gymnastik/bold
Hver onsdag kl. 19.00 på Morten
Børup Skolen indtil 1. april

Fra 22. april
Mandage: Ungdomsroning kl. 19
Veteranroning kl. 9
Tirsdage: Seniorroning kl. 19
Torsdage: Seniorroning kl. 19
Veteranroning kl. 9

$
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Træsejlet udkommer
hvert år med 10 numre, som du alle er velkommen til at komme med indlæg til.
Indlæggene kan afleveres som renskrift eller på diskette sammen med fotos eller
andet materialei den røde postkasse i klubhuset eller det kan sendes til redaktøren med post eller E-mail.
Nr. 3
udkommer
10. april
deadline
2. april
Nr. 4
udkommer
10. maj
deadline
1. maj
Nr. 5
udkommer
10. juni
deadline
28. maj

Til lykke

Rengøring af
klubhuset

- med fødselsdagen

Uge 9-12

APRIL
7 Eva Munk Bertelsen
7 Henrik Høgel

Marianne Bredsdorff-Larsen
Gustav Holm
Anne Kubiak
Else Nøhr Laursen
Michael Jahn
Rasmus S. Johansen
Kasper F. Nielsen
Uge 13-14
Anni Øhrberg
Max Øhrberg
Susanne Sigaard
Kim Lykke Rasmussen
Jacob Kelsing
Hanne Riber Nørding
Uge 15-16
Lone Roesen
Ole Jørgensen
Anne Møller Jørgensen
Eva Munk Bertelsen
Emil Jensen
Simon Stubkier
Lasse Møller Christensen

Den ansvarlige på holdet
finder i god tid en egnet dag

MARTS
10 Hans Dollerup
11 Kirsten Andersen
11 Cathrine Skov
12 Karl Mogens Andersen
12 Luna Amanda Huxt
13 Ole Jørgensen
13 Henrik Broustbo
15 Gertrud Højbjerg
15 Kurt Mathiassen
15 Else Nøhr Laursen
17 Valdemar Jacobsen
18 Jens Hansen
19 Jonna Holst
19 Ann Marie Kjær
21 Carl Hansen
24 Aage Mølgaard
29 Louise Kelstrup
31 Anne Møller Jørgensen

%
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Returadresse:
Østjyllands
Postcenter
8245 Risskov

Få et OK Benzinkort til billig benzin og
diesel og styrk Skanderborg Roklub
OK støtter lokalt
Ok er altid billig med benzin, samtidig
støtter OK forskellige foreninger og
klubber, bl. a. Skanderborg Roklub.
Så kom og få et OK Benzinkort, så giver
vi et beløb til klubben, hver gang du
tanker hos os.

Med et OK Benzinkort får du:
• altid billig benzin
• mere end 500 tanksteder i Danmark
• mulighed for at tanke i Norge og
Sverige
• en månedlig opgørelse
• kort til broafgift på Storebæltsbroen
og Øresundsbroen

&
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