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Derunder

Lise Poulsen
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Lisbeth Mathiasen Gæstekontakt
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Skovvej 9, Skb.
Risvej 49

86 57 25 03
86 57 92 18

Sarabjerg 21, Skbg

86 52 07 27

Skanderborg Roklub . Sølystvej 4 . 8660 Skanderborg . 86 51 19 88

www.skanderborg-roklub.dk
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Nyt fra formanden
Vi har nu fået afholdt den årlige generalforsamling. 30 af klubbens 142 medlemmer var mødt frem, og de var vidne til en hurtigt overstået generalforsamling til
trods for, at bestyrelsen fremlagde budget for 2004 og 2005, som viser meget store
underskud på grund af køb af både samt udgivelse af jubilæumsskrift. Men
allerede i 2006 er der igen overskud på budgettet.
I kan læse beretningen her i bladet. Hvis I vil se regnskabet, kan Poul Erik
kontaktes.
Der var genvalg til Birgit, Grethe og Kim, mens Ole Larsen blev nyvalgt i stedet
for Lisbeth, der havde ønsket at holde i bestyrelsen. Efterfølgende har bestyrelsen
konstitueret sig således: Næstformand og sekretær Hugo Stigsen, kasserer Poul
Erik Jensen, aktivitetschef Birgit Skannrup, rochef Grethe Dyrby, ungdomsleder
Kim Lykke Rasmussen, materielforvalter Willi Dupont samt husforvalter Ole
Larsen. Undertegnede er valgt direkte som formand.
Velkommen i bestyrelsen til Ole, og tak for indsatsen i de sidste 4 år til Lisbeth.
Ole får fremover hjælp af Lisbeth i husudvalget, så der bevares en kontinuitet.
Vi har gennem et stykke tid ledt efter en hovedsponsor, og vi har haft kontakt med
forsikringsselskabet Gl. Skanderborg G/S. Vi har nu lavet en aftale med Gl.
Skanderborg G/S, og den kan I læse mere om her i bladet. Jeg håber, at så mange
medlemmer som muligt kan være med til at støtte begge parter gennem aftalen.
Men vi leder stadigvæk efter en hovedsponsor. Hvis der skulle være en læser, der
har en god ide eller en god kontakt, vil vi gerne høre om det. Hvis man har ideer til
andre former for sponsorering er de selvfølgelig også velkomne.
Vi har udsendt ansøgninger til en del fonde om tilskud til vores nye 2 åres inrigger,
som vi får til standerhejsning, men de har endnu ikke givet resultat.
Vores søgen efter en koordinator til begivenhederne i 2005 har heller ikke båret
frugt. I skal ikke holde Jer tilbage.
Med hensyn til jubilæumsskriftet er Peter Abildgaard nu ved at have så mange
emner, at den del er på plads. Så kommer der selvfølgelig et stort arbejde med at
skrive, men jeg er ikke i tvivl om, at vi får et godt jubilæumsskrift, der på en god
måde fortæller Roklubbens 75 årige historie.
Vi har nu fået nogle af de meget vigtige ydre rammer for motionsstævnet i august
2005 på plads. Vi har fået tilladelse af Kommunen til at benytte arealerne omkring
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Søbadet og græsarealerne ved statuen ved Hotel Skanderborghus. Hotel
Skanderborghus har givet os et godt tilbud på at leje lokalerne på Capri. Jeg vil
gerne sige tak til begge parter for velviljen.
Vi har søgt om at få tilskud fra en nyoprettet bladpulje til udsendelse af Træsejlet.
Der kommer svar i slutningen af april – til den tid har vi udsendt 2 numre efter de
nye regler, hvor der ikke gives tilskud, hvilket igen betyder, at portoen er kr. 4,50
som almindelige breve i stedet for ca. kr. 2,00 pr. eksemplar, som vi betalte
tidligere.
Når næste nummer af Træsejlet udkommer, har vi haft standerhejsning, så jeg vil
opfordre Jer til at komme til standerhejsning lørdag den 27/3 kl. 14.00. Hvis I
kommer ret meget for sent, kan I risikere at gå glip af formandens få velvalgte ord.
Og værre endnu: Måske er der ikke mere kage!
Så start sæsonen med at sætte Jer det mål, at I vil være aktive og præcise i 2004
(det er der selvfølgelig mange der er i forvejen). Lad os se, om vi igen i år kan
sætte rekord i antal roede kilometer. Jeg ved, at roudvalget og aktivitetsudvalget
samt DFfR har mange gode tilbud til Jer gennem hele sæsonen.
Allerede den 2/5 har vi madpakketur for Sydjysk Kreds, og det må da blive en flot
tur med de nyudsprungne træer. Der er 7 madpakketure i år: I Ry 24/4, hos os 2/5,
i Kolding 20/5, i Risskov 5/6, i Aabenraa 13/6, i Flensborg 4/9 og i Varde 26/9. Der
er da nogle interessante steder.
Hvis der skulle være nogle, der har fået lyst til at ro langdistancekaproning, er der
selvfølgelig igen i år mulighed for det: 26/5 i KVIK, 13/6 i Silkeborg, 26/5 i
Nakskov, 14/8 i Vejle og 4/9 i Ringkøbing.
Hvis mindre kan gøre det, er der Østjysk Venskabs match 11/9. Det bliver Odder,
der arrangerer ØVM i år, men måske bliver det på Solbjerg Sø.
Vi har været så heldige igen i år at kunne gentegne stort set alle annoncer her i
Træsejlet – der er lige et udestående. Tak til vore trofaste sponsorer. Jeg håber, at I
får noget til gengæld (jeg ved i hvert fald, at min mekaniker gør!).

- STØRST PÅ HVIDEVARER

Adelgade 77 (Elkøb) Skanderborg . 86 52 04 09
Åbningstider: Mandag, tirsdag og onsdag: 9.30-17.30 • Torsdag og fredag: 9.30-18.00 • Lørdag: 9.30-13.00 • Laaaaanglørdag: 9.30-15.00
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Ungdomsroerne har hyttetur i marts, og det er en god måde at holde kontakten i
vintersæsonen. Jeg håber, at vi får flere ungdomsroere, så de mange engagerede
ungdomsledere får noget at se til. Noget tilbagevendende er Projekt Sommerferieidræt, som ungdomsafdelingen igen i år deltager i.
24/4 og 15/5 er der instruktion af nye medlemmer, og der er en lille halv snes
noteret allerede nu.
Til sidst vil jeg ønske Jer en god sæson og slutte med den sædvanlige tekst:

Støt vore sponsorer – de støtter os
Erik Jensen
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Danmarks Smukkeste Festival
Skanderborg Roklub fortsætter samarbejdet med Danmarks Smukkeste
Festival i 2004. I år er det 5/8 – 8/8, og det er således lige efter skolesommerferien.
Vi skal igen i år rydde op på pladsen, og vi skal bruge ca. 25 hjælpere.
Hver oprydder skal arbejde ca. 4 ½ time hver af de 3 dage fredag, lørdag
og søndag. Hvis man kan yde et par timer torsdag aften, er det også velset. 5 har desuden en morgentjans med at rengøre borde ved madstederne.
Da vi havde lidt problemer med at skaffe hjælpere nok sidste år, måtte vi
tage nogle med, som ikke er medlem af roklubben. Det gør ikke noget,
men medlemmerne skal selvfølgelig have førsteret. Men for at få det
hele til at gå op – med tilmelding, tilbagemelding og ferie – skal jeg have
Jeres tilmelding senest 1/7. Derefter kan man ikke være sikker på at få
en plads.
Klubben tjener penge for arbejdet, og det betyder, at man ikke kommer
ind som rigtig medhjælper, men man får en partoutbillet.
I år har vi også fået tilbud om at rydde op onsdag morgen, når festivalgæsterne har invaderet teltpladserne. Her skal vi bruge 12 – 15 personer, men jeg tror, at der er mange veteranroere, der tager den tørn.
Henvend Jer til undertegnede senest 1/7.
Erik Jensen, 8652 4424
formand@skanderborg-roklub.dk
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Beretning for 2003
Så er det igen tid til at aflægge beretning
for Skanderborg Roklub. Beretningen
gælder for år 2003, men der skal også ses
fremad – specielt på grund af de store
aktiviteter, der kommer i den nærmeste
fremtid.
Jeg har gennem de sidste år fundet en
disposition for beretningen, som jeg vil
holde mig til igen i år.
Først vil jeg sige noget generelt, så kommer noget om roningen, bådene, huset,
aktiviteter, administration og til sidst
fremtiden.
1. Generelt om 2003
2003 var et godt år for Skanderborg Roklub, men vi mistede desværre 2 medlemmer - nemlig Valdemar Jakobsen, der
døde 18/3 og Kaj Strandgaard, der døde
11/10.
Men både romæssigt, medlemsmæssigt
og økonomisk var vi ved at sætte rekord.
Det største minus er stadigvæk, at der
kommer for få til nogle arrangementer.
Andre aktiviteter kører med fine deltagertal.
Vi har fået 36 nye medlemmer, og det
giver en medlemsfremgang på 6 fra 136
til 142 nu. Der har været flere i løbet af
sæsonen, men det er et flot antal på dette
tidspunkt af året.
Årets højdepunkt var vel afholdelse af
Østjysk Venskabs Match den 13. september.
I alt blev der i 2003 roet 43.446 kilometer
af klubbens medlemmer eller i klubbens
både. Det er vist det største antal nogensinde, men vi har fået hjælp fra en del

gæsteroere, mens 129 af klubbens medlemmer roede i alt 36.811 km.
Der blev uddelt 9 sølvårer til Anita, Susanne, Kirsten, Juul Thomsen, Willi,
Niels, Rita, Anny og Grethe, der blev
årets roer med 1.552 km. Vi har fået uddannet Anita og Susanne til instruktører
og 10 er blevet korttursstyrmænd.
Økonomisk set har vi haft et rigtigt godt
år. Det skyldes flere forhold, hvoraf her
kan nævnes: Arbejde ved festivalen har
givet kr. 8.000. Sponsoraftalen med OK
og Kvickly har givet kr. 12.725. Vi har
brugt
mindre
beløb
på
husvedligeholdelse og køb af inventar end
budgetteret. Til gengæld har vi købt nye
årer, redningsveste og roergometer, og
der har vi fået tilskud til en stor del fra
Kommunens Folkeoplysningsudvalg og
Ældreafde-ling.
Vi har formuleret politik om seksuelle
krænkelser af mindreårige og politik om
alkohol ved ungdomsaktiviteter.
Bestyrelsen har arbejdet med at revidere
reglementer og arbejdsbeskrivelser for
bestyrelsen, men vi må nok erkende, at
nogle af os i bestyrelsen er lidt slidte, og
derfor er det kun langtursreglement og
vinterreglement, der er helt færdige.
Jeg vil gerne sige tak til alle Jer, der har
gjort en indsats for Skanderborg Roklub i
2003. Det er både i det daglige og i forbindelse med ØVM og andre aktiviteter.
Det er Jer, der har et overskud, der er
med til at gøre roklubben til et godt sted
at være for mange andre.
På sidste generalforsamling blev vi op-
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fordret til at undersøge muligheden af at
have en bod ved Danmarks Smukkeste
Festival. Vi har undersøgt mulighederne.
Hvis det er non-food, koster en bod ca.
kr. 1.000, men hvis det er madvarer, skal
vi have et koncept, og en bodplads koster
op mod kr. 10.000. Det har vi ikke taget
endelig stilling til; men det vil kræve en
stor arbejdsindsats fra klubbens medlemmer.
2. Roning
Der har været stor aktivitet i 2003, men
der har igen været nogle aktiviteter, hvor
deltagerantallet har været for lavt. Vi kan
selvfølgelig ikke tvinge medlemmerne til
at møde op, men vi kan kun opfordre Jer
til at takke ja til arrangementerne. En
anden side af det forhold må være, at de
ansvarlige skal vænne sig til at lave færre
arrangementer, for så bliver der ikke så
meget at vælge imellem.
Fra starten af sæsonen havde bestyrelsen
bestemt, at der skal skiftes på den anden
måde. Det har været praktiseret i stor
udstrækning, og jeg håber, at de sidste
tvivlere også lader sig omvende, men for
nogle er det selvfølgelig svært at lave om
på noget, man har gjort i over 25 år.
Østjysk Venskabs Match
Der var efterhånden blevet vores tur til at
arrangere ØVM, og det blev den 13. september. Der var desværre kun tilmeldt 6
klubber, men det blev en rigtig god dag
for deltagerne. Odder deltog med det
største hold og vandt mest. Vi havde 14
hold med, men til trods for de sparsomme
resultater på vandet, fik vi stor ros fra alle
for arrangementet. Økonomisk set gik
det også fint, da vi fik et overskud på ca.
kr. 3.500 i alt.
Daglig roning
Der har været stor aktivitet spredt hen
over ugens dage og aftener, og der var

faktisk også gang i roningen torsdag aften en del gange. Ellers er det jo mandag
og torsdag formiddag og mandag og tirsdag aften, der især sker noget. Men der
har nu også været roet og instrueret på
mange sære tidspunkter.
Den første tirsdag i hver måned er der
kagetur, og det trækker ofte et par ekstra
den aften. Her under punktet daglig roning skal også den specielle natrotur
nævnes. Morgenroerne er fremdeles meget trofaste.
Instruktion
Som nævnt har vi fået 36 nye medlemmer, og nogle havde roet før. De første
nye blev instrueret en lørdag i april henholdsvis maj. Det var selvfølgelig ikke
nok til frigivelse, men det giver en god
start, og det giver en bedre integration, at
de lærer nogle at kende fra starten. Men
der kom nye medlemmer senere på året –
især ungdomsroere.
Ungdomsroning
Den daglige ungdomsroning er gået fint
med mange deltagere de fleste mandage.
Der har været for få langture, og hytteturen blev aflyst, men der har på den
anden side været nogle sociale aktiviteter
– herunder bowling samt en del kager,
der styrker det sociale mere end formen.
Veteranroning
Veteranroerne har igen været meget aktive både mandag og torsdag formiddag,
hvor turen går til Sct. Croix i første omgang, og hvor ruten hjem godt kan gå via
Fuldbro Mølle. En del har endvidere været aktive med langture. 6 af de uddelte
sølvårer blev givet til veteranerne, og det
er flot. Men aktiviteten er ligeledes meget høj her i vintersæsonen – både med
bådklargøring, gymnastik og vandreture.
Julefrokosten er også et tilløbsstykke.
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Langtursroning
Igen i 2003 har der været roet mange
steder i landet. Vi tilbød en madpakketur
for Sydjysk Kreds, men ingen meldte sig.
Der er lavet ture til Ry, Silkeborg, Randers, Als næsten rundt, Lillebælt, Hjarnø
rundt, Århusbugten, og 14 var til landsmotionsstævne i Svendborg. Ud over
dette er der arrangeret en del langture på
egen hånd.

Græstaget er blevet fyldt med forårsløg
og græsset deroppe bliver også klippet.

3. Bådene
Slibeholdene har igen gjort deres arbejde
fint, men alligevel sker der meget vedligeholdelse i løbet af året. En meget stor
del af dette laves af veteranroerne. Juul
Thomsen og Hans renoverede Freja inden standerhejsning. Temnæs fik en læk
efter en undersøisk bundgarnspæl, men
den er nu istandsat. Sct. Helene har været på værft.

Vi har købt møbler, og selv om de var
billige, er det gode, pæne og holdbare
møbler.

Der er lavet 2 nye bådvogne, og Willi
lover, at de nye både også får egne bådvogne. Stor tak til veteranroerne. Jeg er
meget taknemmelig for Jeres indsats.Vi
har indkøbt nye årer til en singlesculler,
en 2 åres inrigger og en 4 åres inrigger
med tilskud fra Kommunen.
4. Huset
Der er altid pænt og ryddeligt i huset. Det
skyldes dels at rengøringsholdene har taget deres tørn - og igen at vi har de flittige
veteraner, som kommer i krogene, når
det er deres tur.
For at få udført de ekstra opgaver som
afrimning, afkalkning m.m. har holdene i
kommende sæson udover almindelig
rengøring fået tildelt områder, som skal
have ekstra bevågenhed.
Grunden passes af kommunen, men den
sidste finpudsning har vi også veteraner,
der tager sig af.
Bl. a. er flisegangen altid fejet og afstukket!

Udgifterne til el, vand og varme er helt
under kontrol. Der kommer en vejledning til varmestyringen.
Fliserne i trappeopgangen er lagt, og indgangspartiet er forbedret, så det nu endelig ser færdigt ud.

5. Aktiviteter
Vi har haft standerhejsning, en dæmpet
kanindåb og standerstrygning.
19 børn deltog i Projekt Sommerferieidræt. Vi har været instruktør ved den
lokale distriktspsykiatris sommerlejr. Vi
var i Sparekassen Kronjylland til lys nat,
hvor vi tjente kr. 2.500 ved at ro 56 kilometer på 4 timer. Der har været 2 medlemsmøder og 2 svømmeprøver.
Vi har igen hjulpet til ved Festivalen,
hvor vi tjente kr. 8.000, ved at 25 ryddede
op under festivalen. Vi var ikke bomvagter, og vi sagde nej tak til et tilbud om
at skulle udlevere de ulovligt parkerede
biler til folk.
Der har været julefrokoster, gåture, vinsmagning, kryddersnapseaften, nytårskur, grillaften, værftsbesøg og meget andet.
6. Administration
Bestyrelsen har holdt 11 bestyrelsesmøder. En del af tiden er gået med jubilæumsåret 2005, ØVM og reglementer.
Vi har ikke haft repræsentanter med til
kredsgeneralforsamling
og
hovedgeneralforsamling.
Kredsbestyrelsen
havde et dårligt år, da Svend Åge Mad-
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sen omkom i et trafikuheld, og der manglede en formand. Det lykkedes dog sidst
på sommeren at finde en bestyrelse på 3
personer.

til udgivelse af jubilæumsskriftet, og
foreløbig har det givet kr. 10.000 fra
Nordea Danmark Fonden og kr. 1.000 fra
Kamstrup.

Vi har gentegnet aftalerne med de fleste
annoncører i Træsejlet, som får stor ros
fra alle sider. Jeg vil gerne sige alle vore
mange sponsorer stor tak for Jeres støtte.
Jeg håber så, at vore medlemmer viser
taknemmelighed ved at støtte Jer. I den
kommende tid skal vi kontakte
annoncørerne igen for 2004.

Og så vil jeg glæde mig over, at der ikke
har været irriterende ’miljø-sager’, hvor
nogle politikere eller få borgere har forsøgt at begrænse adgangen til naturen for
alle os andre under henvisning til miljøet.
De sager tager alt for meget tid.

Vi fik også gentegnet aftalerne med de
sponsorer, der har reklameskilte på traileren.
Efter Træsejlet for et par år siden blev
godkendt til at kunne udsendes til lav
portotakst, er der nu kommet en ny situation, da regeringen har fjernet tilskud til
porto. Det har vi drøftet, og vi reducerer
antal eksemplarer pr. udgivelse samt antal udgivelser fra 10 til 8 årligt. Tak til
Poul for det fine arbejde med fremstillingen. Jeg vil også gerne nævne vores journalist Susanne, der laver fine artikler,
som bliver rost fra mange sider. Der skal
herfra igen lyde en opfordring til at
skrive indlæg.
Hjemmesiden
www.skanderborgroklub.dk er forbedret, men hvis I har
forslag til yderligere forbedringer, skal I
komme med dem.
Vi har deltaget i ØVM-møde, korttursstyrmandsseminar, langtursstyrmandsseminar, seminar om ungdommens fastholdelse og et miljømøde.
Jubilæumsskriftet er sat i gang, og Peter
Abildgaard har haft møde med en flok
tidligere formænd og andre, der har været med i klubben i mange år. Vi har søgt
en del fonde og virksomheder om tilskud

7. 2004 og fremtiden
Men vi skal i den grad også se frem. I
løbet af de næste halvandet år har vi store
ting at se frem til.
Allerede til standerhejsningen får vi en
ny båd; nemlig en 2 åres inrigger, som er
en kombineret langturs- og kaproningsbåd. Den er bygget på Grejsdalens
Inriggerværft, og den koster kr. 125.000.
Skanderborg
Kommune’s
Folkeoplysningsudvalg har givet tilsagn
om at give et tilskud på kr. 20.000.
Mange tak for det.
Vi skal have sat gang i en del aktiviteter
vedrørende selve jubilæumsreceptionen,
men vi mener, at den form, vi lavede for
4 år siden, er god, så det bliver på samme
måde. Det bliver sammen med standerhejsningen, og det bliver lørdag 19/3
2005.
Samtidig udgiver vi jubilæumsskriftet,
som Peter Abildgaard er ved at skrive.
Og vi kan vise endnu en ny båd frem; det
bliver en 4 åres inrigger. Den koster omkring kr. 160.000.
Som alle kan se, er det særdeles store
udgifter, vi sætter os i, men vi har lagt
budget for de næste 3 år. Naturligvis er
der store underskud i år og næste år, men
dels har vi penge i bådfonden, dels har vi
nogle obligationer. Vi optager et lån i
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Sydjysk Kreds lånefond. Vi har søgt en
del fonde, og vi søger flere fonde. Og
endelig leder vi efter en hovedsponsor,
som vil støtte os med et stort beløb til
gengæld for at få lov at navngive den nye
4 åres inrigger. Vi vil også yde en del
andet til en hovedsponsor. Men budgettet
viser, at allerede i 2006 har vi et lille
overskud, selv om vi skal afdrage lån på
over kr. 100.000 i værste fald.
Sidst i august 2005 skal vi afholde kredsmotionsstævne. Vi har fået lov til at
bruge arealerne omkring Søbadet og Dyrehaven. Men der er mange andre ting,
der skal på plads. Så vi vil gerne have så
mange som muligt til at hjælpe. Vi ved
godt, at mange vil hjælpe med en masse
praktiske forhold, men vi leder efter en,
der kan være tovholder eller projektleder
for motionsstævnet. Man vil ikke blive
ladt helt ene, da der findes mange med
erfaring i klubben og i kredsen.
Men der skal selvfølgelig ske andet i
fremtiden end de omtalte store planer. Vi
skal naturligvis først og fremmest også
ro.
Allerede nu har vi kendskab til nogle
nye, der vil lære at ro. De skal instrueres
– først en lørdag og så flere lektioner
efterfølgende. Derefter skal vi sørge for
at få de nye integreret. Men samtidig må
vi ikke glemme at tage hensyn til de eksisterende medlemmer.

personligt mål for 2004. Det behøver
ikke være en sølvåre eller et bestemt antal kilometer – det kan også være, at man
vil deltage i ØVM, på en langtur til Ry
eller en kredsmadpakketur.
Vi skal igen i år hjælpe ved Danmarks
Smukkeste Festival. Og så skal vi garanteret også deltage i motionsstævne og
ØVM, og det kunne da være rart med
stor deltagelse i år efter vores succesfulde afholdelse sidste år. Der kommer
nok igen sommerferieidræt og meget andet. Bestyrelsen skal have gjort revisionen af reglementet færdigt.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle Jer,
der har ydet en indsats i roklubben på den
ene eller anden måde. Det har alt sammen været medvirkende til at gøre Skanderborg Roklub til en god forening, hvor
det er godt at være, og hvor man får
positive oplevelser sammen med sine
kammerater.
Vore sponsorer skal have endnu en tak
for deres uvurderlige støtte. Og tak til
Uge-Bladet, Århus Stiftstidende og Horsens Folkeblad, fordi I er så gode til at
skrive om os.
Erik Jensen

Der skal være nogle arrangementer, der
tiltaler medlemmerne, som det har været
tilfældet de seneste år. Det gælder om, at
der er noget for forskellige roeres smag.
Jeg ved, at der bliver arrangeret mange
korte og lange langture, men hvis det
ikke er nok, skal I sige til – eller eventuelt selv arrangere.
Jeg har før opfordret Jer til at sætte et
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Uronyt
Nu er vinteren ved at være slut, og vi skal til at ro igen, men som afslutning på
vinteren har ungdomsudvalget arrangeret en hyttetur til Edslev Hytten. Turen
kommer til at foregå fra fredag d. 19 marts til søndag d. 21 marts, der står flere
oplysninger på tilmeldingen som bliver sendt rundt. Prisen for turen er 75kr, som
betales fredag når vi mødes. Dog bliver turen kun til noget, hvis der er nok tilmeldte og tilstrækkelig opbakning, hvilket ikke har været tilfældet ved de sidste
par møder. Lørdag d. 27 marts er der standerhejsning i roklubben, og se efter
flere detaljer i Træsejlet.
Årets første rotur bliver mandag d. 29 marts, hvor vi møder omklædte til kl.
18.00. Frem til d. 10. april mødes vi hver mandag i roklubben kl. 18.00.
Med venlig hilsen, Ungdomsudvalget

Aftentur på Brabrand Sø
Onsdag d. 21 april kl.18.00 kører vi fra roklubben til Århus for at tage på ”langtur”
på Brabrand Sø.
Nogen rigtig langtur bliver det nok ikke, for turen rundt på søen er kun ca. 5 km,
men hvis du har lyst til at se Århus fra en lidt anden vinkel er muligheden der.
De lokale har også lovet at vi må prøve noget af deres outrigger materiel, så
hvad med en tur i en otter på et rigtigt rostadion?
Tilmelding på opslagstavlen i klubben. Spørgsmål kan rettes til Niels Thernøe

Smørrebrød
Anretninger
Alt i mad
ud af huset

mad med mere
vedslagter
Byskov
Adelgade93,Skanderborg,
86 52 01 24

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

Se mere på
www.nybolig.dk
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Referat af ordinær generalforsamling
Der var deltagelse af 30 medlemmer incl.
bestyrelse.
Formanden bød velkommen til de fremmødte og rettede en særlig velkomst til
journalist Peter Abildgaard, der skal lave
vores jubilæumsskrift.
Formanden bad forsamlingen mindes Valdemar Jacobsen der døde d. 18/3 2003 og
Kaj Strandgaard der døde 11/10 2003.
1. Valg af dirigent.
Allan Lund blev foreslået og valgt til dirigent.
Dirigenten startede med at konstatere Generalforsamlingens lovlighed. Generalforsamlingen var rettidig og korrekt indkaldt
og dermed lovlig

Brolægning
Jord, vej, kloak
Fagentreprise
Totalentreprise

2. Fremlæggelse af beretning
Formand Erik Jensen aflagde formandens
beretning (vedlagt). Fra beretningen kan
bl.a. fremhæves:
Bestyrelsen har formuleret to politikker. Én
vedr. Seksuelle krænkelser af mindreårige”
og én vedr. alkohol i forbindelse med
ungdomsarrangementer.
Et medlemsantal på 142 betalende personer. En stigning på 6 medlemmer.
Klubben afholdte Østjysk Venskabs Match
(ØVM) d. 13/9 med 6 deltagende klubber.
Der er blevet roet 43.446 km i sæsonen
2003.
Der er blevet uddelt 9 sølvårer til klubbens
medlemmer. Heraf 6 til veteraner!! Årets
roer blev Grethe Dyrby med 1552 km.
Formanden rettede en særlig tak til veteranroerne for alt det arbejde de udfører i klubben.
Roklubben havde 25 deltagere med til oprydning i forbindelse med festivalen.
Roklubben har 75 års jubilæum i år 2005.
Det fejres d. 19. marts 2005 og samme år
afholder vi kredsmotionsstævne i august.
Der er bestilt en ny 2-årers båd til standerhejsning som finder sted d. 19/3 kl. 14.00.
Formanden rettede også en særlig tak til
Poul Mathiasen og Susanne Holde for deres
store arbejde med klubbladet ”Træsejlet”.

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

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
der i indeværende sæson har givet kr.
12.725,- Ligeledes takkede formanden
pressen for den positive omtale som den
ofte giver os.
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Susanne Holde der roste arbejdet med udformningen af de to politikker
Formandens beretning blev godkendt med
akklamation.
3. Fremlæggelse af regnskab
Poul Erik Jensen gennemgik regnskabet for
år 2003.
Regnskabet godkendt.
4. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
5. Fremlæggelse af budget
Herunder fastsættelse af kontingent og gebyrer.

6. Valg af bestyrelse.
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
Birgit Skannrup Genvalgt.
Grethe Dyrby Genvalgt.
Kim Lykke Rasmussen Genvalgt.
Ole Larsen
Nyvalgt.

Forslag fra Grethe Dyrby om opsætning af
et ”Gaverør” hvor frivillige bidrag til en
jubilæumsgave, fra medlemmerne til roklubben, kunne kommes i.
Generalforsamlingen blev afsluttet kl.
20.40 og formanden takkede de fremmødte
for deltagelsen.
For referatet.
Hugo Stigsen

Som dirigent.
Allan Lund
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Budget og dermed også kontingentstigningen vedtaget.

Ros til Palle Thygesen for arbejdet med
klubbens hjemmeside.

E
L

Poul Erik orienterede om budgettet for
2004.
I overensstemmelse med tidligere beslutninger om at lade kontingentet stige med et
beløb der kompenserede for almindelige
prisstigninger foreslår bestyrelsen, at der
vedtages en mindre kontingentstigning således, at basiskontingent for 2004 vil være
som følger:
Senior 1020,-

8. Eventuelt.
Formanden takkede Lisbeth Mathiasen for
hendes arbejde i klubben og roste hendes
indsats som husforvalter.

U
D
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Steffen Fogh mente, at han godt kunne undvære ”Træsejlet” i papirudgaven. Den er jo
tilgængelig på hjemmesiden i pdf. Format.
Bestyrelsen vil dog fortsat udsende bladet –
også selv om portostøtten falder væk.

7. Valg af revisorer.
Allan Lund og Carsten Lykke Christiansen
genvalgt.

VIN
E

Beretningen affødte kun enkelte kommentarer. Bl.a.

Kvalitetsvine
udvalgt med omhu
fra hele verden.
Peter Beiers
luksuschokolade,
udsøgt spiritus,
cigarer samt
flere specialiteter.
Adelgade 75
Skanderborg

8651 2212
Fax 8651 2216
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Gåtur ved Vrads og i Velling Skov
Se her! 2 datoer: 13/3 og 20/3
Det sted, jeg holder mest af, når jeg skal gå en tur i fred og ro er det
nævnte område. Jeg er opvokset på en gård med marker op mod Velling Skov (ikke langt fra Velling Koller).
Jeg synes, at I alle skal have mulighed for at nyde noget af Danmarks
smukkeste natur, så jeg vil føre Jer på en tur på 15 – 18 km.
Det sker den 13. marts og den 20. marts. Vi mødes i roklubben kl.
9.30, og så kører vi dertil. Det tager en halv time.
Jeg vil forsøge at give Jer 7 højdepunkter på turen, men det bliver
ikke bakker alle sammen. Vi skal se Lystrupminde, Vrads Station
(med veteranjernbanen), Snabe Igelsø, Kulsø, Lystruphave, Velling
Kalv, Velling Gavl, Salten Ådal, Svinsbjerg og meget mere i den
smukke, fredelige og naturlige natur.
Et enkelt sted kan der være lidt
fugtigt, men ellers vil jeg forsøge
at finde stier og veje, der er tørre.
Jeg regner med at opdele turen i
2 etaper, så vi kan gøre ophold
ved bilerne til frokost. Husk madpakke, drikkevarer, fotografiapparat og fornuftigt travetøj og -fodtøj.
Tilmelding er ikke nødvendig,
men I må godt sige til, hvis I vil
med.
Sæt dagen af. Jeg glæder mig
allerede.
Erik Jensen
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Vinsmagning
En fredag aften i januar havde vi den årlige vinsmagning. I år var der åbenbart en
del forfald, så der kom kun 13 (og en ret livlig hundehvalp).
Der var anskaffet 9 forskellige vine fra Mahlers Vinhandel, og det var heldige valg
– eller var det måske en dygtig vinhandler?
Der var noget for mange forskellige smagsretninger, og der var da i hvert fald en
drue, som ingen havde hørt om før. Den var nu også lidt speciel.
Der var dagligdags vine fra Sydfrankrig, interessante vine fra Sydamerika og
Australien, og især de 2 sidste fra Australien var virkelig flotte, kraftige og
smagfulde.
Vinene blev suppleret med lidt brød og ost, og der blev faktisk også drukket vand til.
Selv om vi plejer at være flere deltagere, var det en rigtig god og hyggelig aften, og
man kan håbe, at de, der ikke kunne komme, havde en ligeså god aften. Hvis ikke
– så kommer der nok en mulighed næste vintersæson – måske før?
Erik

post@hotelskanderborghus.dk . www.hotelskanderborghus.dk

Vroldvej 5
Skanderborg
Tlf. 86 52 15 27
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Så er vi NÆSTEN
klar til standerhejsning
Bådholdene har gjort et godt stykke arbejde, og det ser ud til, at de fleste af vore
både bliver klar til standerhejsningen. Tak for jeres indsats.
Ud over bådholdene, vil jeg tillade mig at fremhæve nogle af de opgaver, som også
er blevet klaret i løbet af vinteren.
Ved standerstrygningen måtte vi konstatere, at den gamle stander ikke kunne klare
endnu en sæson. En ny stander skulle bestilles, men inden det skete, havde
Agnete syet en ny, med anvendelse af byvåbenet fra den gamle stander.
Vi kunne også gøre skaderne på flag og standere til bådene op, 9 ja ni knækkede
standerpinde og tre knækkede flagstænger, var det sørgelige resultat. Anna har så
brugt vinteren til at dreje nye flag- og vimpelstænger, så vi kan komme standsmæssigt ud at ro igen, - men vil I ikke nok passe lidt bedre på ikke at brække
stængerne i den kommende sæson.
Vinteren er også blevet brugt til at efterse de gamle- og producere 3 nye
bådvogne, dels til SDS (gigbåden), dels til de nye både der er bestilt. Tak til Gunnar
og Gustav, som har udført smedearbejdet og Gösta, som har smurt og efterset de
gamle vogne.
Hullet i Temnæs er blevet repareret, det har været spændende at følge arbejdet fra
udsavningen af de beskadigede bord, til lukningen af hullet med nye bordplanker.
Arbejdet er blevet udført med grundighed af Ejvind og Henning, med gode råd og
vejledning fra Hans.
Sct. Helena var meget utæt, efter at vi fik den hjem fra værftet sidste sommer. Der
var ikke rigtig tid til at gøre noget ved
det i løbet af sommeren, men Niels har
brugt mange timer i vinter på at finde
utæthederne og tætne dem. Vi krydser
fingre for, at den nu er tæt, og at det
igen bliver en fornøjelse at ro i båden.
Niels og Gósta har indrettet nyt depotrum, så der kan holdes bedre orden i
langtursudstyr m.v. Samtidig er svømmeveste og de selvoppustelige veste
nu blevet samlet i rummet ved siden af
registreringsbordet.
Expert er som den sidste af vore både
forsynet med fast rorpind, og Kjeld har
tætnet de revner der var i båden.
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Der er lagt et stort arbejde i Sct. Thomas, dels med at reparere spanter og skifte
svøb, dels med at tætne de mange revner, der var i og mellem bordene, forårsaget
af trædeskader og de rådnede spanter og svøb. Vi håber arbejdet var umagen
værd, og at båden er tæt.
Paradiset giver os problemer. Efter at vi fik den retur efter værftbesøget sidste år,
hvor den fik skiftet svøb, var den meget utæt. Vi håbede at det ville bedre sig når
båden fik lidt fugt, men det skete ikke. Vi har nu konstateret, at der er begyndende
råd i nogle bord, skader, som vi ikke kan reparere selv. Vi har derfor i samarbejde
med ejerne MTU i DFfR besluttet, at Grejsdalen værft skal se hvad der kan gøres.
Jeg ved i skrivende stund ikke, om den bliver roklar til sæsonstart.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle, der har hjulpet med vedligeholdelsen i
vinterens løb,
I har gjort et godt stykke arbejde.
Venlig hilsen
Willi

Kaffe- og medlemsmøde 6. april
Efter årets anden tirsdags-rotur
mødes vi kl. 20.00 over en kop kaffe.
Her vil Grethe fortælle om nogle af årets
roture
Birgit vil fortælle om de arrangementer som i
sommerens løb kommer i klubregi
Velkommen til en ny rosæson
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K O N D I T E S T
23. MARTS KL. 19 I ROKLUBBEN
Er dit kondital lige så godt eller ringe som du regnede med.
Dette arrangement er for alle interesserede, kommende og
nuværende, unge og ældre roere.
Der vil være et oplæg om mortion og sport af vores unge
roer Emil Dollerup
KONDITESTEN GENTAGES ved slutningen af sæsonen.
VEL MØDT
Rochefen

Følg med
på
opslagstavlen

De nye årlige
kontingentsatser
•

Ungdomsroere kr. 510

•

Ungseniorer kr. 765

•

Seniorer kr. 1020

•

Veteraner kr. 510

•

Familie 1 kr. 1.530

•

Familie 2 kr. 1.785

•

Passive kr. 155
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Aftale med Gl. Skanderborg
Forsikringsselskabet Gl. Skanderborg G/S og Skanderborg Roklub har
indgået en samarbejdsaftale.
I første omgang går aftalen ud på følgende:
• Gl. Skanderborg G/S køber 1 hel sides annonce i Træsejlet.
• Gl. Skanderborg G/S giver Skanderborg Roklub et særligt tilskud på
kr. 1.000,- pr. familie, som indtegner mindst en familieforsikring og en
husforsikring eller bilforsikring i hele 2004 og 2005.
Alle, der tegner en forsikring under denne aftale, får udleveret en
røgalarm og får desuden 50 % rabat på årsrejseforsikring det første
år. Forsikringen dækker hele Europa hver gang I rejser.
Selskabet blev stiftet i 1872 med det formål at tegne løsørebrandforsikring i det gamle Skanderborg Amt. Nu tegnes alle former for
sædvanlige forsikringer til privat-, landbrugs- og erhvervskunder.
Gl. Skanderborg G/S er et solvent og velrenommeret forsikringsselskab
med hovedsæde i Skanderborg, så det er da lokalt. Det betyder, at der
er kort til hovedsædet. Et højt serviceniveau er vigtigt for selskabet.
Gl. Skanderborg G/S har Østjylland som interesseområde, og at det er
et godt selskab ses af, at kunder ofte kommer, uden der skal reklameres
for det.
G/S står for Gensidigt Selskab, og det betyder, at kunderne ejer selskabet, og man kan på den måde blive valgt til bestyrelsen og dermed få
indflydelse.
Du kan se materiale i klubben, eller du kan henvende dig på Adelgade
92. På hjemmesiden www.glskanderborg.dk kan ses ydelser og priser,
som er konkurrencedygtige. Det kan jo aldrig skade at få sine forsikringer set igennem.
Husk at du skal fortælle hos Gl. Skanderborg, at du skal noteres under
vores aftale.
Fra bestyrelsens side håber vi meget, at medlemmerne i roklubben vil
støtte parterne, da aftalen jo er til gavn for begge. Ofte vil man også

selv få bedre forsikringsdækning.
Erik Jensen
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Svømmehallen
er også for os!
18. marts kl. 16 -18 + 21. marts kl. 10
Kom og vær med i trygge rammer
Du kan aflægge svømmeprøve
- 300 meter - eller bare øve dig!
Husk som langtursroer skal du kunne
svømme 500 meter
Der vil også blive mulighed for aflæggelse af svømmeprøve i søen d. 21
og 22. juni kl. 17.30
Det er jo søens vand vi roer mest på.
Rochefen

TAKE AWAY…
1700-2100

Du kan også vælge
at tage
“Byens Bedste Ben”
på nakken…

Søen rundt !
8. – 4. Kl. 9.30
Hvorfor ikke starte sæsonen tidlig
med en herlig forårstur hele Skanderborg sø rundt.
En madpakke og noget kold og måske varmt at drikke er alt hvad du
behøver at medbringe
Ja, det skulle da lige være hue og
vanter. Hvem ved hvilke temperaturer der er til den tid.
Tilmelding på opslagstavlen: 6. – 4.
-Grethe-

Instruktion
Vi håber igen i år på nye aktive roere,
og vil bruge samme opskrift på
instruktionsplan som sidste år, med få
forbedrede ændringer.

Bestil på
8652 4911
Upstairs
- det gode spisested!

Adelgade 109, Skanderborg . Telefon 86 52 49 11

DERFOR INDKALDES ALLE INSTRUKTØRER TIL ORIENTERING
TIRSDAG D. 20. – 4. KL. 18 I ROKLUBBEN
SELVE KURSERNE AFHOLDES PÅ
FØLGENDE DATOER :

-spar op til 55% på
EL og VVS produkter

www.aev.dk
- betal med Dankort, nemt og hurtigt

1. hold:
lørdag d. 24.4.. + Onsdag d. 28.4.
2. hold:
lørdag d. 15.5. + onsdag d. 19.5.
Rochefen
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Årets begivenhed
Fuglene synger, blomsterne titter frem af jorden og standeren
sitre i skuffen. Det er atter tid til årets største begivenhed for alle
roentusiaster med roblod i årene.Vi skal have broen smidt i
vandet kl. 10, hvorefter kaffen brygges til årets første hyggesladder.
Med kriblen i kroppen står vi alle til standerhejsning og ser
spændte til under dåben af den nye båd – hvad bliver mon
navnet??
Kaffen er nu brygget i store mængder og vi hygger for en stund.
Uroen vil brede sig, derfor vil vi i samlet flok gå ned og få de
første både i vandet – årets første tur er i gang.
Dette arrangement løber ad staben LØRDAG D. 27. MARTS
2004 KLOKKEN 14.
Efter roturen, skal alle nettes op, hvorefter vi kl.19.00 i roklubben mødes til fest og hygge. Der bliver arrangeret fællesspisning til den nette sum af ca. 110kr. Drikkevarer kan købes i
kiosken, da vi jo skal have gang i den første omsætning her i
klubben.
Tilmelding til spisning skal ske til Birgit Skannrup på tlf.
86571270 eller Susanne Siggaard på tlf 86524184 eller send en
mail på skannrup@pc.dk SENEST 23. MARTS 2004

Adelgade 123 . Skanderborg . Tlf. 86 52 40 88
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Det er naboens skyld...!
– de fortalte os, hvor tilfredse de er med Gl. Skanderborg
Personlig rådgivning
”Vi blev faktisk helt overraskede over
den imødekommenhed, vi blev modtaget
med hos Gl. Skanderborg, og over den
gode personlige rådgivning vi fik. Hos
Gl. Skanderborg er man ikke bare et
nummer!”
Hurtig og effektiv hjælp
”Heldigvis har vi ikke haft brug for vores
forsikringer endnu. Men vores nabo har
fortalt om den hurtige hjælp, han fik fra
Gl. Skanderborg sidste sommer, da han
havde haft indbrud. Han ringede blot til
Gl. Skanderborgs alarmcentral, og i løbet
af få timer var der ryddet op og ruden
skiftet.
Og få dage senere havde Gl. Skanderborg

erstattet alle de stjålne ting med nye. Da
vi hørte det, besluttede vi os til at skifte
forsikringsselskab med det samme!”
Lokale fordele
Gl. Skanderborg er et lokalt forsikringsselskab, som er ejet af kunderne. Nu kan
du blive medejer af selskabet og samtidig
støtte Skanderborg Roklub.Vi støtter
klubben med et tilskud på kr. 1000,hver gang en familie som er medlem af
klubben, indtegner sine forsikringer for
minimum 2 år. Der skal være tale om
mindst en indbo- eller husforsikring samt
yderligere en forsikring. I får personlig
rådgivning og så får I oven i købet 1⁄2 pris
på jeres rejseforsikring det første år. I finder os på Adelgade 92 – husk at fortælle
os om jeres medlemskab af klubben.
Læs mere på www.glskanderborg.dk
Eller ring på Telefon 87 94 18 18

Kalenderen:
Tilmelding
13.+20. marts

9,30 Vandretur til Vrads

18. marts

16-18 Svømmeprøve i Skanderborg Svømmehal

21. marts

10,00 Svømmeprøve i Skanderborg Svømmehal

23. marts

19,00 Konditest i klubben

27. marts

10.00 Broen sættes i vandet

27. marts

14.00 Standerhejsning

27. marts

19.00 Standerhejsningfest

6. april
8. april
21. april
4. maj
7.-9. maj
20.-22. maj

Efter roturen: Medlemsmøde og kaffe.
9,30 Søen rundt
18,00 Tur til Brabrand Rostadion
Tur i det Sydfynske øhav

4. maj

Als rundt med start i Sønderborg

4. maj

Efter roturen: Kaffe

5. juni

3,30 Fugletur til Åkandevigen
21.00 Grillaften, efter roning

16. juni

18,00 Tur til Solbjerg

25. juni
2.-4. juli
6. juli
1. august
5.-8. august
14. august
20.-22. aug.
4. september

8. juni

17,30 Aflæggelse af svømmeprøve i søen
22,00 Nattur
Tur til Randers

15. juni
Først til m..

Efter roturen: Kaffe
Efter roning: Kaffe
Hjælp ved Skanderborg Festivalen
Kanindåb
Motionsstævne i Århus
8,00 Tunø eller Hjarnø

7. september

Efter roning: Kaffe

11. september

ØVM i Odder

17.-19. sep.

25. maj

Veteranstævne i Ry

15. juni
21. + 22. juni

20. april

Efter roturen: Kaffe

1. juni
15. juni

6. april

Skivefjord

24. august

Først til m.
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5. oktober

Efter roning: Kaffe

23. oktober

8,00 Løvfaldstur: Ry-Silkeborg

30. oktober

12. okt.

Standerstrygning

11. december

Julefrokost

8. januar

Nytårskur

Madpakketure - hvad er det?
Det er arrangerede roture af forskellige roklubber i Sydjyske kreds, hvor det
eneste man selv skal sørge for er madpakke og drikkelse. Så vidt det er muligt, vil der blive fælles transport fra Skb. Roklub.
24. april Fra Ry Roklub
2. maj

Fra Skanderborg Roklub

20. maj

Fra Kolding Dame Roklub

5. juni

Fra Risskov roklub

13. juni

Fra Aabenrå Roklub

4. sep.

Fra Flensborg Roklub

26. sep. Fra Varde Roklub

Der vil være opslag med tilmelding på opslagstavlen når tiden nærmer sig
de enkelte arrangementer
Se også kalenderne på www.roning-jyllandsyd.dk og www.roning. dk

29. marts-15. april
starter roningen kl. 1800
Faste
arrangementer
i roklubben

Fra 19. 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 8 numre, som du alle er
velkommen til at komme med indlæg
til.
Indlæggene kan afleveres som renskrift
eller på diskette sammen med fotos til
redaktøren med post eller E-mail.

Til lykke
- med fødselsdagen
Marts
10 Hans Dollerup
11 Cathrine Skov
13 Ole Jørgensen
13 Henrik Broustbo
15 Kurt Mathiassen
18 Jens Hansen
19 Jonna Holst
19 Ann Marie Kjær
21 Carl Hansen
24 Aage Mølgaard
31 Anne Møller Jørgensen
April
3 Inge Broberg Pedersen
7 Henrik Høgel
9 Kim Riisberg
12 Benny Vernström Thomsen
13 Susanne Sigaard
13 Sophie Buch Nielsen

Nr.
Deadlinie
1 ............... 15/1
2 ............... 1/3
3 ............... 1/4
4 ............... 1/5
5 ............... 6/6
6 ............... 1/8
7 ............... 20/9
8 ............... 1/11

Udgivelse
25/1
10/3
15/4
15/5
20/6
10/8
1/10
15/11

Rengøring af
klubhuset
Uge 9-12
Marianne Bredsdorff-Larsen
Gustav Holm
Anne Kubiak
Jørn Lylloff
Søren Sloth Stigsen
Inge Broberg Pedersen
Rasmus Glud Madsen
Uge 13-14
Anni Øhrberg
Kim Lykke Rasmussen
Niels-Bjørn B. Ovesen
Susanne Sigaard
Max Øhrberg
Hanne Riber Nørding
Wenche Schmidt Pedersen
Uge 15-16
Veteraner

Den ansvarlige på holdet
finder i god tid en egnet dag
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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.

Skanderborg

Med et OK Benzinkort får du:
• altid billig benzin
• mere end 530 tanksteder i Danmark
• mulighed for at tanke i Norge og
Sverige
• en månedlig opgørelse
• kort til broafgift på Storebæltsbroen
og Øresundsbron®
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