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Nyt fra formanden
I ønskes alle et rigtigt
godt nytår. Jeg håber,
at I må få en god sæson, men husk på, at I
selv er med til at påvirke det. Mød op og
deltag i roningen og
andre aktiviteter.
Vi har 2 store projekter i gang. Det
ene er nyt køkken, hvor vi har indsendt byggeansøgning til Kommunen,
men hvor der er en behandlingstid på
3 – 4 måneder. Det andet er motionsstævne, som vi skal holde i weekenden 15. til 17. juni. Noter det i kalenderen, for vi skal bruge alle medlemmerne. Det er faktisk også sjovt at
være med, og der er noget at lave for
alle. Hvis I kommer til generalforsamling, kan I høre mere om det. Man kan
også melde sig til nogle arbejdsopgaver – hvis man gør det selv, kan man
bedre selv bestemme i stedet for at
blive overtalt. Hvis der er nogle, der
har gode forbindelser til forskellige
forretningsdrivende, som gerne vil
støtte, hører vi gerne fra dem.
På generalforsamlingen, som finder
sted tirsdag 6. februar kl. 19.30, kan I
også høre formandens beretning, se
regnskabet og være med til at vedtage et budget. Der skal vælges bestyrelsesmedlemmer, hvor Hugo, Poul
Erik, Willi og jeg selv er på valg. Bestyrelsen foreslår ændringer af lovene,
så veteranroere betaler 75 % af seniorkontingentet i stedet for 50 %. Se
begrundelsen andetsteds i bladet.
Desuden foreslår bestyrelsen den
sædvanlige kontingentstigning på ca.
2 % for at følge inflationen.

I slutningen af 2006 søgte vi om tilskud til indkøb af nye årer. Kommunens Folkeoplysningsudvalg bevilgede
tilskud på kr. 11.000, som kan betale
4 nye årer. Stor tak til Kommunen for
det.
I den sidste del af 2006 arbejdede vi 3
gange for Festivalen – længe efter
Festivalen var færdig. Vi ryddede op
på en mark ved det gamle gartneri
ved Vestergade, vi flyttede plader i en
hal, og vi ryddede rabatten ved
Horsensvej. Jeg har ikke været til møde med Festivalen endnu, men så har
vi da nogle penge til gode. Tak til de
mange, der var med til disse indbringende aktiviteter. Vi har også haft et
arrangement mere ved Kvickly, så det
i alt er blevet til 2 i efteråret. Det har
givet hele 63 nye OK-kort i omløb til
støtte for os.
Vi har haft nogle aktiviteter, der er
mere fornøjelige. Ungdomsroerne boltrer sig om mandagen, og veteranerne
går til den på forskellig vis. Der har
været julefrokost og vandreture.
En del af bådene er allerede klar til en
ny sæson, mens nogle bådhold ikke er
kommet i gang med klargøringen endnu.
I fremtiden kommer der flere vandreture, og jeg har desuden set, at veteranerne skal se det nye slagteri ved
Horsens. Jeg har været der, og jeg
kan anbefale det, og man må vist godt
komme med, selv om man ikke er veteran. Husk i det hele taget, at aktiviteterne ikke altid kun er for en del af
klubben. Der kommer vinsmagning og
nok en ølsmagning, og til den slags
arrangementer må man gerne tage
gæster med.
Erik Jensen

Støt vore sponsorer – de støtter os
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Vandretur i Velling Skov
De foregående vintersæsoner har jeg vist rundt i de dejlige skove omkring
Vrads og Velling. Det er det sted, jeg holder mest af, når jeg skal gå en tur i
fred og ro. Der er folk, der efterspørger turen, og derfor skal I alle igen have
mulighed for at nyde noget af Danmarks smukkeste natur.
Turen bliver opdelt i 2 etaper, så vi kan gøre ophold ved bilerne til frokost. Det
bliver muligt at køre hjem efter første halvdel, hvis bakkerne bliver for anstrengende. De 2 etaper bliver på ca. 8 kilometer hver. Husk madpakke, drikkevarer,
fotografiapparat, GPS og fornuftigt travetøj og –fodtøj og hvad man ellers har
behov for.
Det bliver lørdag den 3. februar 2007. Vi mødes i roklubben kl. 9.30, og så kører vi dertil. Det tager en halv time.
Et enkelt sted kan der være lidt fugtigt, men ellers vil jeg forsøge at finde stier
og veje, der er tørre.
Da det som sagt er der, hvor jeg kommer fra, kan alle vel regne ud, at der ikke
er meget civilisation, og man må derfor tage højde for, at der ikke er butikker
på hvert gadehjørne.
Tilmelding er ikke nødvendig, men I må godt sige til, hvis I vil med.
Sæt dagen af. Jeg glæder mig allerede.

Erik Jensen

Forslag til ændring i lovene
Bestyrelsen foreslår ændring af lovenes § 4, så kontingentet for veteranroere
stiger fra 50 % af seniorroernes kontingent til 75 %.
Forslagets baggrund:

•
•

Klubbens medlemssammensætning ændres, så der bliver en større andel
over 60 år i forhold til gruppen under 60 år. Det giver en lavere indtægt
fra kontingenter.
Den nye Skanderborg Kommune har fjernet reglen om, at personer over
60 år ikke skal udelades i andelen af personer over 25 år ved beregning
af tilskud til lokaleudgifter. Dette betyder et mindre tilskud til lokaleudgifter.

Nuværende § 4:
Kontingenter, indskud og restancegebyrer fastsættes på den årlige generalforsam-ling.
Indskud og kontingent betales forud og opkræves i to rater med forfald 1/4 og
1/8. For veteranroere og passive opkræves dog kun en rate med forfald 1/4.
Nyindmeldte med-lem-mer betaler 1 rate gældende fra indmeldelsen indtil 31/3.
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Indskud og kontingentraten for den resterende opkrævningsperiode betales
ved indmel-delsen.
Seniorroere betaler det på generalforsamlingen fastsatte kontingent.
Ungdomsroere og veteranroere betaler 50% af seniorkontingentet.
Ungseniorroere betaler 75% af seniorkontingentet.
2 medlemmer i samme husstand skal højst betale 150% af seniorkontingentet.
3 medlemmer eller flere i samme husstand skal højst betale 175% af seniorkontingentet.
Passive medlemmer betaler 15% af seniorkontingentet.
Bestyrelsens forslag til ordlyd i § 4 (ændring er markeret med kursiv):
Kontingenter, indskud og restancegebyrer fastsættes på den årlige generalforsam-ling.
Indskud og kontingent betales forud og opkræves i to rater med forfald 1/4
og 1/8. For veteranroere og passive opkræves dog kun en rate med forfald
1/4. Nyindmeldte med-lem-mer betaler 1 rate gældende fra indmeldelsen indtil 31/3.
Indskud og kontingentraten for den resterende opkrævningsperiode betales
ved indmel-delsen.
Seniorroere betaler det på generalforsamlingen fastsatte kontingent.
Ungdomsroere betaler 50% af seniorkontingentet.
Ungseniorroere og veteranroere betaler 75% af seniorkontingentet.
2 medlemmer i samme husstand skal højst betale 150% af seniorkontingentet.
3 medlemmer eller flere i samme husstand skal højst betale 175% af seniorkontingentet.
Passive medlemmer betaler 15% af seniorkontingentet.

Vandretur Vestbirk – Vestbirk
Som tidligere annonceret i Træsejlet, er der planlagt en vandretur den 17. februar fra Virklund til Vestbirk.
Af praktiske årsager er ruten ændret fra Vestbirk til Vestbirk.
Vestbirk er jo som bekendt beliggende i et uhyre naturskønt område, med et
kuperet terræn, søer og Gudenåen løbende igennem.
Rutens længde er 10 – 15 km. så alle kan deltage, og vi vil både kommetil at gå
på naturstien (som er den nedlagte bane fra Horsens til Silkeborg), landevej og
gennem et skovområde.
Endvidere vil vi passere Vestbirk Vandkraftværk, men det er i skrivende stund
uvist, om der er mulighed for at se det indefra.
Vi mødes i klubben kl. 10,00, hvor Niels Thernø vil holde styr på tropperne og
sørge for, at vi kører i samlet flok til Vestbirk. Vi samles hos mig, hvorfra vi
(Fortsættes på side 8)
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starter traveturen, og hvor vi også vil slutte af – evt. med en bid brød, pizza
el. l.
Nu har I for en gangs skyld muligheden for at nyde en virkelig smuk natur, så
derfor vil jeg opfordre så mange som muligt til at deltage i dette arrangement.
Tilmelding er ikke nødvendig – I skal blot møde op i klubhuset.
Med roerhilsen
Allan

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Skanderborg Roklub
tirsdag den 6. februar kl. 19.30 i klubbens lokaler.
Dagsorden ifølge lovenes paragraf 10:
1.

Valg af dirigent

2.

Fremlæggelse af beretning til godkendelse

3.

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4.

Behandling af indkomne forslag.

5.

Fremlæggelse af budget til godkendelse. Herunder fastsættelse af
kontingent, indskud og restancegebyr.

6.

Valg af bestyrelse
På valg er:
Formand Erik Jensen
Bestyrelsesmedlemmer Hugo Stigsen, Poul Erik Jensen og Willi Dupont

7.

Valg af revisorer
På valg er:
Allan Lund
Henning Iburg

8.

Eventuelt

Ad 4.
Bestyrelsen foreslår ændring af lovene, så kontingentet for veteranroere
stiger fra 50 % af seniorroernes kontingent til 75 %.
Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et let traktement. Tilmelding er ikke nødvendig.
Bestyrelsen
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Vinsmagning
Der har været ønske om, at vi igen i år skal have vinsmagning. Det tager jeg
som et tegn på, at det ikke er helt ved siden af, når jeg udvælger vinene. (Eller
også er folk ligeglade, men nyder bare hinandens selskab. Hvad ved jeg? Men
det er vel også lige meget).
Dette smagfulde arrangement finder sted fredag den 23/2 kl. 19.30 i roklubben.
I år har jeg allerede valgt et emne, og det bliver en sammenligning af nogle forskellige druetyper op mod vinens oprindelse. F. eks. vil den velkendte drue cabernet sauvignon være med fra Bordeaux og et oversøisk land (for de af Jer,
der ikke skulle kende det ord, kan jeg fortælle, at det er Chile, Australien og
lignende fjerne lande, der ligger uden for Europa). Jeg vil bestræbe mig på at
finde nogle fornuftige vine til rimelig pris og så nogle vine, som er lidt mere
ukendte, dyre eller anderledes på anden vis.
Prisen bliver fornuftig, men afhængig af vinenes pris.
Der bliver serveret lidt brød til. Afhængig af vinene kan det også tænkes, at der
kommer andet, men det bliver ikke andet end små lette ting. Så sørg for at spise på forhånd, så der er noget at stå imod med.
Tilmelding skal ske til undertegnede senest onsdag den 21/2.
Erik Jensen
8652 4424 eller formand@skanderborg-roklub.dk
eller på opslagstavlen

Vandretur i Ry Nørskov
Skal vi ikke tage en vandretur i de smukke omgivelser ved Himmelbjerget, Knøsen, Sletten og Slåensø? Hvis I er med på den, har I chancen lørdag den 3.
marts.
Vi starter kl. 9.30 i Roklubben, og så kører vi til nærheden af Himmelbjerget,
hvor vi parkerer. Tag en god madpakke og drikkevarer med.
En del af turen vil blive på naturstien mellem Ry og Silkeborg, men vi slipper for
at gå ret meget på asfalt. Jeg vil prøve at opdele turen i 2 dele på 8 – 10 kilometer hver, så vi kan komme tilbage til bilerne til frokost, og hvis man ikke har
energi til mere, kan man tage hjem herefter.
Tilmelding er ikke nødvendig, men I må godt sige til, hvis I vil med.
Erik Jensen
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Motionsstævne
Skanderborg Roklub har søgt om at holde motionsstævne for Sydjysk Kreds i
2007. Så det skal vi i weekenden fra 15. juni til 17. juni.
Vi skal simpelthen bruge så mange medlemmer som muligt. Der er mange
arbejdsopgaver, der skal klares i løbet af weekenden.
Hvad er så et motionsstævne?
Formålet er at samle roere fra forskellige klubber til at ro og have et socialt
arrangement på en gang. Stævnet er for roere fra de knap 40 klubber i Sydjysk Kreds, men der kommer nogle fra andre klubber, som vi har relationer til.
Mange deltagere møder om fredagen, og om aftenen er der hygge på rigtig romaner både på teltpladsen og i festlokalet med musik. Der snakkes med venner, og man finder nye venner.
Om lørdagen skal man så ud at ro en tur. Der er forskellige ruter at vælge
imellem, og man kan selv om, om man vil ro med eksisterende venner, eller
nogle, man bliver venner med – eventuelt fra en anden klub.
Lørdag aften er der fin middag og fest med levende orkester, og det går ikke
stille af.
Det hele sker i Dyrehaven omkring Søbadet og på Capri.
Hvorfor arrangerer vi stævnet? Vi arrangerede et tilsvarende stævne i 2005,
da vi havde jubilæum, og vi godt ville gøre noget ekstra ud af det. Vi ville også
gerne tjene nogle penge ved det, og i 2005 blev det til godt kr. 12.000. Klubben bliver tilbudt mulighed for at gentage stævnet, for et ekstra arrangement
kan bygge på en del erfaring fra første gang, og det giver mulighed for at tjene nogle penge på stævnet.
Hvad er der så i det for mig, kan man spørge. Du får en sjov oplevelse sammen med dine rovenner, og finder måske nye rovenner. Og du er med til at
hjælpe klubben med arrangementet.
Bestyrelsen

Standerhejsning
Husk standerhejsning lørdag 31. marts.
Læs mere i næste nummer af Træsejlet.
Bestyrelsen
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Veteranerne kører resterne af det gamle køkken væk. Foto: Anna Rosenqvist

Fra langtursudvalget og rochefen!
Kære alle!
Vi ser alle frem til standerhejsningen d. 31. marts, og vi må jo sige, at der er
endda meget gode muligheder for vinterroerne - hvis der da er nogen der kan
magte at sætte båd i vandet uden broen.
Vores kalender for det kommende forår, sommer og efterår er foreløbig meget
overskuelig, for vores energi kommer i høj grad til at dreje sig om vores Motionsstævne d. 15.-16.-17. juni hvor vi selv er vært i Skanderborg Dyrehave
(som for 2 år siden).
Så jeg håber meget at alle klubbens medlemmer vil sætte denne weekend af
til en stor oplevelse og en god indsats for klubben og alle vores gæster.
Derudover vil vi i langtursudvalget bestræbe os på, at der hver måned er en
weekendtur eller en endagstur, datoerne kommer i næste Træsejl.
I St. Bededagsferien har vi foreløbig lånt 3 to-åres i Slesvig Roklub, Så skal der
lånes flere, skal I være meget hurtige med tilmelding til Niels Thernø eller på
opslagstavlen.
I løbet af forår og sommeren vil der nok også komme tilbud om madpakke ture
i andre klubber, det hører I om, når jeg kender datoerne.
Om ikke før så ses vi til standerhejsningen.
Med venlig forårs rohilsen
Grethe
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URO-nyt
Vinteraktiviteter for Uroerne.
Her i vinterperioden kører også ungdomsafdelingen
på lavt blus. Ret hurtigt efter standerstrygningen
fik vi alle scullere vasket og poleret, så de er klar til
næste sæson.
I november var der bowlingaften og i december havde vi et rigtig hyggeligt julearrangement. Lasse er
kommet hjem fra militærtjeneste, og kan nu deltage
hver gang, det er dejligt. Her i januar måned skulle vi
have været på den årlige tur til skøjtebanen ved Musikhuset; men som alle vist er klar over, er vinteren
meget varm og derfor har Århus kommune opgivet
banen for i år. ( Vi kunne såmænd have roet hele vinteren). Vi tog en tur i svømmehallen i stedet.
Med hensyn til en skøjtetur vil vi prøve at få arrangeret en tur til skøjtehallen i Århus en søndag i februar - se dato på kalenderen. I den anledning har vi
brug for forældre, der vil være behjælpelig med
transport frem og tilbage.
Susanne og Birgit
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SKROTKASSEN
Havde vi en formue stående på Værkstedet?
Da jeg overtog posten som materialeforvalter i Roklubben for nu 8 år siden, startede jeg med at lave den
store oprydning på værkstedet dels
for at få bedre plads, dels for at danne mig et indtryk af hvilke materialer
der var.
Jeg fandt da en kasse med messingaffald, som jeg kunne se, havde mange år på bagen, og min reaktion var,
at det nok var kutyme, at roklubben
gemte netop messing, for det var jo
trods alt et ædelt metal, som vel repræsenterede en vis værdi. Kassen
blev stående på hylden, og jeg har
trofast smidt messingaffald i den gennem nu 8 år.
Da vi for et par år siden skulle samle
materiale til jubilæumsbogen i anledning af Roklubbens 75 års fødselsdag,
bladrede jeg i nogle gamle protokoller, og faldt over en brevveksling med
bådebygger Carl Poulsen, Løgstør fra
1945 – 50. Heraf fremgik, at når
klubben bestilte materialer fra bådebyggeren, skulle der leveres kompensationsmateriale til gengæld.
Dengang var det metal, der anvendtes i bådene, messing, og der skulle
altså sendes et tilsvarende vægt i
gammelt messing, som det bestilte.

aler, fremgik også af et brev fra bådebyggeren, efter at man i august
1949 havde fået tilbud på en nye fire
åres inrigger. (Det blev den senere
båd ”Skanderborg”)
Carl Poulsen skrev:
Idet jeg imødeser Deres ærede ordre,
skal jeg meddele at prisen på en
combi-firer er 3275 kr. og Aarer 100
kr. pr. stk. idet jeg haaber at kunne
skaffe træ ogsaa til aarer, jeg skal
levere aarer med til Sverrig ogsaa, og
faar i den anledning træ herover til
forarbejdning, og tager jo saa saa
meget at der kan blive træ til danske
klubber ogsaa.
Her i efteråret hankede jeg op i skrotkassen, som klubben sikkert har samlet sammen gennem de sidste 50 år,
nu ville jeg finde ud af, om vi måske
havde en formue stående i kassen på
værkstedet. Jeg bragte den til Skanderborg Produkthandel, som bor i
Østbirk. - En venlig dame stillede kassen på vægten, der var sandelig hele
16 kg. i den, og efter at have konsulteret lommeregneren, fik jeg udløst
spændingen, kr. 225 kontant, eller 14
kr. pr kg.
Lidt skuffende resultat, men nu er
skrotkassen altså tømt.
Willi

I 1945 havde klubben bestilt rullebaner og sædehjul i messing, og havde
sendt 1 kg. Messingaffald til en pris af
kr.1,25 som kompensation, men
modtog med fakturaen følgende meddelelse:
Jeg kan samtidig meddele Dem at 1
kg. Kompensationsmetal ikke dækker,
men jeg vil se bort fra dette denne
Gang.
At det var vanskeligt at skaffe materi-
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Kalender
Januar
20.

Vandretur: Ry - Laven kl. 9 på banegården v/ Grethe

22.

Veteranerne: Vandretur Stensballe kl. 9

Februar
3.

Vandretur: Velling Skov kl. 9.30

5.

Veteranerne: Vandretur Ry Langebakke kl. 9

6.

Generalforsamling kl. 19.30

17.

Vandretur: Virklund Vestbirk v/ Allan

19.

Veteranerne: Virksomhedsbesøg på Danish Crown Slagteri,

23.

Vinsmagning. Tilmelding senest 21.2

Horsens kl. 10 - 12,30

Marts
3.

Vandretur: Ry Nørreskov kl. 9.30

5.

Veteranerne: Vandretur Knøsen kl. 9

10. - 11.

Weekend-vandretur: Grenå - Århus v/ Niels Ternøe

19.

Veteranerne: Virksomhedsbesøg på Osteri Hinge kl. 9

31.

Standerhejsning

Maj
4. - 6.

Rotur: Slien, Slesvig

Juni
15. - 17.

Motionsstævne her i Skanderborg

Oktober
13.

Løvfaldstur
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URO- KALENDEREN
19. januar: Svømmehallen kl. 14.30.
6. februar: Roklubbens generalforsamling.
25. februar: Skøjtehallen i Århus.
kl. 15.00 fra Roklubben. Tilmelding Skannrup@pc.dk
senest onsdag d. 21.2. – Forældre der vil være behjælpelig med transport søges.
15. marts: fortræning i rosæson kl. 10.00 nærmere
herom pr. mail.
31. marts: Standerhejsning.
Derefter er der roaften hver mandag kl. 18.00.

Vel Mødt til alle i ungdomsafdelingen.
Rasmus, Susanne og Birgit.
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Veteranerne river det gamle køkken
ned. Foto: Anna Rosenqvist

Møllegade 4, Skanderborg, 86 52 01 24
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med 8 numre, som du alle er velkommen til at komme med indlæg til. Indlæggene kan afleveres
som renskrift sammen med fotos
til redaktøren med post eller Email.

Nr.

Deadline

1 .......... 15.1.
2 ............ 5.3.
3 .......... 10.4.
4 ............ 7.5.
5 .......... 18.6.
6 .......... 13.8.
7 .......... 24.9.
8 .........12.11.

Udgivelse
23.1.
13.3.
17.4.
15.5.
26.6.
21.8.
2.10.
20.11.

Rengøring af
klubhuset
Tillykke med fødselsdagen
Januar
25
25
28

Emil Dollerup
Lisbeth Mathiasen
Grethe Skovgaard Jensen

Februar
11
12
16
16
18
19
22
25
26

Ib Sørensen
Vibeke Freising
Grete Bager
Poul Mathiasen
Morten Hebsgaard
Mads Palmelund
Henning Nielsen
Tove Rasmussen
Vibeke Juhl Wulff

Marts
02
03
10
13
13
14

Dorthe Lund
Birgit Dupont
Hans Dollerup
Henrik Broustbo
Knud Dalgård Kristensen
Anne-Marie Sloth Stigsen

Uge 1 - 4

Kirsten Slumstrup
Julie Haubjerg Slumstrup
Morten Hebsgaard
Steen N. Christensen
Per Rasmussen
Rasmus Skannrup
Anne Kubiak

Uge 5 - 8

Helle Kragelund
Mathias S. Larsen
Anita Kjær
Kasper Wissing
Poul Erik Larsen
Hans Jørgen Nielsen
Steffen Fogh
Åse Bjerre Thøgersen

Uge 9 - 12

Den ansvarlige på holdet finder i god tid en egnet dag

Træsejlet
Udkommer i 2007

Veteraner
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