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Forsidebilledet: Veteranerne har fremstillet en bådvender, så selv svage
quinder kan vende en 4 åres indrigger. Foto Willi.
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Nyt fra formanden
Vi har haft generalforsamling, hvor knap 35
medlemmer var mødt
frem. I kan læse min
beretning og referat
andetsteds i bladet.
Økonomisk set kom vi
rigtig godt ud af 2006,
men det har til dels at
gøre med, at vi ikke foretog investeringer i køkkenet i 2006, men det
kommer i 2007. Vi venter stadigvæk
på ombygningstilladelse fra Kommunen, men de er helt overbebyrdet med
ansøgninger.
Vi har haft færre kontingentindtægter
end budgetteret, og det skyldes delvist et lidt færre antal medlemmer,
men det skyldes også, at nogle medlemmer enten er kommet i en anden
medlemskategori – enten familie eller
veteran – hvor kontingentet er lavere.
Vi har haft større diverse indtægter,
og vi har formået at spare på nogle
udgiftsposter. Alt i alt gav det et regnskabsmæssigt overskud på ca. kr.
22.500.
Bestyrelsen havde fremsat et forslag
om en kontingentstigning for veteraner, men der var ikke tilstrækkeligt
antal fremmødte, til forslaget kunne
vedtages. Derfor afholdes ekstraordinær generalforsamling 6. marts, og
jeg regner med, at I kan læse resultatet andetsteds her i bladet – dette
skrives nemlig lige før deadline 5.
marts, og jeg kender endnu ikke resultatet.
Vi har lagt et budget for 2007 under
forudsætning af de ændrede kontingentsatser og en forhøjelse af seniorkontingentet på kr. 20. Budgettet vi-

ser et underskud på kr. 73.200, men
udgifterne til køkkenet har vi sat til kr.
100.000.
Hugo og Willi havde valgt at stoppe
deres mangeårige karriere i bestyrelsen. Der skal lyde en rigtig stor tak til
dem begge for den kæmpestore indsats, de har ydet gennem årene.
Det lykkedes at få valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Det blev Susanne
Holde og Anne Grethe Skov-Nielsen.
Et par dage senere fortalte Grethe så,
at Søren Nielsen har valgt at gå ind på
den sidste post i bestyrelsen.
Allan Lund og Henning Iburg blev
genvalgt som revisorer.
Bestyrelsen har konstitueret sig. I
kan se resultatet her i bladet.
På det første bestyrelsesmøde talte vi
om en del forskelligt, men især outriggerroning var oppe. Vi har fået 2 af
kredsens singlescullere i første halvdel
af sæsonen, og vi vil gøre noget for at
fremme outriggerroning. I vil få mere
at vide, efterhånden som planerne
tager mere konkret form, men vi vil f.
eks. gøre outriggerroningen mere synlig/salgbar/legal ved at lave en søjle
mere på tavlen, hvor man kan skrive
sig på, når der sættes bådhold. Vort
største problem er antallet af scullerinstruktører, men vi vil prøve at friholde scullerinstruktørerne fra anden instruktion.
Kommunen har nu haft tid til at behandle vores ansøgning om ombygning af køkkenet, og ansøgningen blev
godkendt 1. marts.
Grethe og jeg har været til kredsgeneralforsamling. Der var et større
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punkt oppe, og det var indkøb af en
dobbelt firer, som kredsen skulle købe og udlåne. Kredsen har haft en
meget stor formue, men nu er det
meste af formuen efterhånden omsat
til både (en gig-båd, 3 singlescullere,
en otter, og så er der 2 dobbeltscullere på vej foruden dobbelt fireren).
Dobbeltscullerne skal døbes ved motionsstævnet, og vi har som nævnt
fået 2 singlescullere (Kylling og Bamse) tildelt i første halvsæson. Tak til
kredsens bestyrelse, fordi de tilgodeså Birgits ansøgning.
Inden længe kan vi nyde endnu en
rosæson på vandet. Den 31. marts er
der standerhejsning, og jeg vil opfordre Jer til at komme og starte sæsonen allerede der. Kom kl. 14 til selve
standerhejsningen, og kl. 19 er der
fest. Mød også op for at se, hvordan
køkkenet ser ud.
Der er påske ugen efter standerhejsningen, så der bliver forhåbentlig mu-

lighed for at komme på vandet der.
Jeg mener, at de fleste både er klar
til en ny sæson – ellers har bådklargøringsholdene lige lidt tid endnu.
Som en hjælp til bådklargøring kan
vi præsentere en nyhed. Det er en
bådvender. Det er veteranerne, der
har lavet den, og den er egentlig ikke
så kompliceret at se på. Fidusen er,
at man løfter båden op i bådvenderen, og så kan man vende båden ved
at trække i selerne. Det er særdeles
meget nemmere end at skulle løfte
båden, når man skal vende den.
Der er allerede planlagt en del ture i
klubben, og kredsens madpakketure
er ligeledes planlagt. Men I skal da
også ro i vort dejlige daglige rofarvand så meget som muligt.
Velkommen til en ny sæson.
Erik Jensen

Støt vore sponsorer – de støtter os
2 styrmænd går fra borde
Ved generalforsamlingen trådte 2 mangeårige bestyrelsesmedlemmer ud af
bestyrelsen. Det drejer sig og Hugo og Willi.
Der er faktisk en del fælles træk for de 2 herrer:

•
•
•
•
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De kom begge i bestyrelsen året efter, de var startet i roklubben.
Begge blev materielforvalter.
De er begge til langture og outriggerroning.
På et tidspunkt deltog de som klubbens repræsentant i en anden sammenhæng, de blev begge valgt til bestyrelsen, og begge blev formand. For
Hugos vedkommende var det i Idrætssamvirket, og for Willis vedkommende var det i Friluftsrådet.

Hugo startede i roklubben i 1985. Han var materielforvalter 1 år og var derefter formand i 8 år. Willi startede i 1998 (i anden omgang – han har roet tidligere), og han har været meget aktiv med tilbygning og jubilæet.
Fra bestyrelsens side skal der lyde en stor tak for den store indsats gennem
de mange år i bestyrelsen. Da begge er søens folk, skulle de have en gave,
der var passende. Det blev til en flaske vellagret caribisk rom til hver. Velbekomme.
Bestyrelsen

Bestyrelsen har konstitueret sig

Efter generalforsamlingen er Skanderborg Roklubs bestyrelse:
Aktivitetschef Anne Grethe Skov-Nielsen
Ungdomsleder Birgit Skannrup
Husforvalter Carsten Lykke Christiansen
Formand Erik Jensen
Rochef og næstformand Grethe Dyrby
Kasserer Poul Erik Jensen
Sekretær Susanne Holde
Materielforvalter Søren Nielsen

Robukser
Vi har fundet en leverandør af robukser.
Vi bestiller et parti hjem her ved starten af sæsonen, og vi skal have Jeres bestilling senest ved standerhejsningen 31. marts.
Prisen er ca. kr. 150.
Oplys størrelse.
Send en mail til formand@skanderborg-roklub, ring 8652 4424 eller skriv på
sedlen på opslagstavlen.
Erik Jensen

Vinsmagning
10 forventningsfulde roere og andet godtfolk (passive) deltog vinsmagningen.
Det var lige efter snestormen, så al færdsel udendørs var bøvlet, så vi kunne
heldigvis være inde.
Der var 7 vine fra Mahler, og der var ret stor enighed om, at det var nogle
gode vine allesammen. Nogle kunne selvfølgelig bedst lide en frem for en anden, men sådan er det jo med smag: Smag kan sagtens diskuteres, men man
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kan ikke blive enige, og sådan skal det være.
Nogle tog ret tidligt hjem – det var måske ikke så tidligt endda – men i hvert
fald i forhold til andre.
Tak til deltagerne for en rigtig god stemning og en hyggelig aften og tak til
Lotte og Michael, der lagde lokaler til. Vi ses forhåbentlig til en anden vinsmagning en anden gang.

Vandretur i Velling skov
Vi var 6 (Anne Grethe, Tove, Susan, Erik, Birgit og Paul og deres lille hund
Vidar), der deltog i vandreturen i det dejlige område i Velling skov. Første del
af turen var rundt om Kulsø, forbi Lystruphave, forbi Snabe Igelsø og Vrads
Station ud på den dæmning, der blev bygget, da jernbanen skulle anlægges.
Herfra er der en fantastisk udsigt. Så tilbage til Lystrupminde, hvor frokosten
ventede.
Anne Grethe og Tove tog hjem efter frokosten. Anden del af turen var til det
storslåede udsigtspunkt Velling Kalv, rundt i skoven, ned i Salten Å dalen og
en bestigning af Svinsbjerg, der også har en storslået udsigt.
Det blev efterhånden til en tur på ca. 18 kilometer, men den lille hund fulgte
fint med – det var mere os andre, der havde problemer, men det var med at
hoppe over snoren, da Vidar zigzaggede en del. Den fik færten af en ræv, som
Birgit havde set, men det lykkedes at kalde den tilbage. Paul fortalte efterfølgende, at om aftenen ville den lege med katten.
Vi andre tog på Marius Øltapper og fik suppe, inden turen gik hjem til en gang
Matador i tv.
Vel mødt på andre vandreture i det skønne landskab.

Mød op til standerhejsning den 31. marts.
Kl. 14.00 Standerhejsning og formandens tale.
Kl. 14.15 Roklubben er vært ved kaffe/te-bord med kage.
Kl. 19.00

Standerhejsningsfest.
Hjemmelavet festmenu kr. 100 (afregnes ved ankomst)
Drikkevarer kan købes.
Tilmelding til festen er bindende og skal ske senest 26. marts
på mail: anne.skov@mail.tele.dk
eller telefon: 8657 1964
Bestyrelsen
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Erik

Beretning for 2006
Så skal der aflægges beretning for 2006, men jeg vil også se frem i 2007.
Først vil jeg sige noget generelt, så kommer der noget om medlemmerne, økonomi, roning, bådene, huset, aktiviteter, bestyrelsens øvrige arbejde og til
sidst fremtiden.

1. Generelt om 2006
2006 var et lidt blandet år for Skanderborg Roklub.
Det triste først. Vi mistede 2 meget trofaste medlemmer. Niels Kristensen afgik
ved døden 81 år gammel den 25/3 og Aage Mølgaard afgik ved døden 89 år
gammel den 7/5. Æret være deres minde.
Romæssigt gik det fint i ungdomsafdelingen og i særdeleshed i veteranafdelingen. Blandt seniorroerne bliver der også roet, men jeg synes, der kommer for
få om tirsdagene. Der måtte også gerne være flere med på nogle af langturene. Jeg tror, at den manglende aktivitetschef har betydning her, men vi burde
alligevel være i stand til at tiltrække flere deltagere.
Medlemsmæssigt klarer vi os godt, og vi har en god økonomi.
2006 var ikke et travlt år, som 2005 havde været, og som 2007 også bliver i
første halvår. Selvfølgelig er det motionsstævnet i juni, der skal bruges kræfter
på.
For 2 år siden besluttede vi på generalforsamlingen, at vi ville købe en ny trailer. Det blev så sat i værk i slutningen af 2005. Vi havde undersøgt diverse
muligheder, og vi købte et chassis, som var egnet til at blive bygget om til en
bådtrailer. Man kan nemlig ikke bare lige købe en bådtrailer – selv Brænderup
laver dem ikke. Vi havde møde med Gustav, og vi fik lavet tegninger på opbygningen, som han så skulle lave. Men inden han fik lavet noget, meldte han
sig ud af klubben, så traileren er ikke færdig. Vi har dog lavet en aftale med
Søren, så vi håber på at kunne præsentere den til standerhejsning. Men vi er
oppe imod, at alle håndværkere har nok at lave.

2. Medlemmerne
Som nævnt afgik Niels og Aage ved døden.
Vi har fået 23 nye medlemmer, så vi har haft en medlemstilbagegang på 3 fra
141 til 138 nu. Af de nye er der 7 ungdomsroere, og det tyder godt.
I alt blev der i 2006 roet 42.224 kilometer af klubbens medlemmer eller i klubbens både. Det er et pænt antal kilometer, og selv om vi har fået hjælp fra en
del gæsteroere, har 114 af klubbens medlemmer roet i alt 37.978 km. For
medlemmernes vedkommende er det en nedgang på 2.700 km i forhold til året
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før, men der har også været 13 færre på vandet.
Kirsten Højfang blev årets roer med 1.549 km, og der blev også uddelt sølvårer til Anita, Else Plum, Grethe Skovgaard, Knud, Niels Skjellerup, Willi, Bitten,
Anny, Rita og Grethe. Vibeke Johannsen blev årets kanin, og Frederik RoedÅstrøm blev årets ungdomsroer.
Birgit er blevet uddannet til instruktør og har været på ungdomslederkursus.
Vi har ikke fået nye langtursstyrmænd, men 13 er blevet korttursstyrmænd.

3. Økonomi
Vores økonomi er rigtig god, selv om vi har investeret de sidste par år. For et
år siden budgetterede vi med et stort beløb til nyt køkken, men det arbejde
bliver først lavet i år. Vi har tjent kr. 18.500 ved at arbejde for Festivalen, og
aftalen med OK har givet kr. 6.542.
Vi har ikke haft så store kontingentindtægter i 2006 som budgetteret. Det
skyldes, at vi har færre seniormedlemmer – de fleste nye er ungdomsroere og
veteraner. Det har så været med til, at vi fremsætter forslag om kontingentstigning for veteranerne fra 50 % til 75 % af seniorkontingentet. En anden
årsag til forslaget er, at den nye Skanderborg Kommune har fjernet reglen
om, at personer over 60 år ikke trækker fra i opgørelse af lokaletilskud.

4. Roning
Vi har igen haft stor aktivitet i 2006, men der har igen været nogle aktiviteter,
der er blevet aflyst, eller hvor deltagerantallet har været for lavt. Det gælder
især i seniorafdelingen, og vi kunne altså godt bruge en aktivitetschef til at
sætte lidt mere gang i medlemmerne. Vi kan selvfølgelig ikke tvinge medlemmerne til at møde op, men vi kan kun opfordre Jer til at møde op til arrangementerne. Vi har slet ikke været med til kaproning i 2006, og ØVM blev aflyst.
Daglig roning
Der har igen været stor aktivitet spredt hen over ugens dage og aftener, og
det er 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 andre
tidspunkter.
Morgenroerne er trofaste, men de har haft lidt problemer ind imellem med at
få fyldt båden op.
Instruktion
Som nævnt har vi fået 23 nye medlemmer, og nogle havde roet før. Desuden
var der nogle på rokurset, som ikke fortsatte. Derfor er det godt, at vi har indført et kursusgebyr, så vi i det mindste får lidt økonomisk ud af det. 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.
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Ungdomsroning
Trioen Birgit, Susanne og Rasmus kører ungdomsafdelingen særdeles fint, og
der er rigtig mange ungdomsroere hver mandag. Nogle blev instrueret i scullerroning, som blev populært, men vejret var jo også til det. Selv om der er
plads til hygge, bliver der roet mere, end vi har set de senere år. Der var heldigvis tilslutning til weekendturen til Temnæs, nogle af de unge har prøvet
kræfter med Julsø og bestigning af Himmelbjerget, og i første uge af sommerferien var der først Projekt Sommerferieidræt og dernæst roskole for medlemmerne. Ungdomsroerne har aflagt svømmeprøve, og der har været et par skoleklasser til prøveture.
For at få mest mulig roning ud af det, har vi ændret procedurerne, så 14 årige
ungdomsroere kan komme på styrmandskursus, men de har kun lov at bruge
styrmandsretten ifølge med andre både med ældre styrmænd. Vi har også
nedfældet reglerne for scullerinstruktion og scullerroning – specielt med hensyn til ungdomsroere.
Veteranroning
Jeg er nødt til at gentage mig selv, for veteranroerne har igen været meget
aktive både mandag og torsdag formiddag. En del har endvidere været aktive
med langture – især til og fra Ry. 9 ud af 11 sølvårer gik til veteraner. Aktiviteten er ligeledes meget høj her i vintersæsonen – med bådklargøring og andet forefaldende arbejde i og omkring bådhallen, samt gymnastik og vandreture. Julefrokosten er også et tilløbsstykke.
Langtursroning
Igen i 2006 har der været roet forskellige steder i landet. Madpakketurene i
kredsen har dog ikke været så populære i 2006. Der er roet 9 både med 35
bådpladser til og fra Ry i forbindelse med landsmotionsstævnet, hvor vi i øvrigt
deltog med 25 roere. Der er den traditionelle tur til Randers, og nogle var i
København. Og så er der forskellige andre ture så som løvspringsture, fugleture og løvfaldsture. Ud over dette er der arrangeret en del langture på egen
hånd.

5. Bådene
Bådenes stand er generelt fin, især når man tager alderen på mange af dem i
betragtning. Det skyldes selvfølgelig, at slibeholdene gør et fint arbejde hver
vinter, men veteranerne i Willis materieludvalg yder altså et stort arbejde hele
året.
Jeg skal dog her komme med en opsang til slibeholdene. Det sker desværre
gang på gang, at dåserne med lak ikke bliver lukket efter brug. Så bliver lakken hurtigt ødelagt, og lak er altså dyr. Så tænk Jer om og pas på dåser,
bundpropper og materiellet i øvrigt. Det er altså ikke nogen børnehave!
Vi har ikke købt nye både, og R/S Paradiset er flyttet til Nykøbing Sjælland. Vi
har dog været ved at se på forskellige bådtyper, så vi kan finde ud af, hvad vi
skal investere i.
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Gulvet i bådhallen er blevet malet, betonrampen udenfor er repareret, der er
ryddet op i langtursskabet, og ud mod søen er gavlen malet samtidig med, at
der er kommet et navneskilt op.
Og op til sidste standerhejsning var den nye bro gjort klar. Den har fungeret
godt.

6. Huset
Vi vil som nævnt – også sidste år – fokusere på huset. I første omgang er det
et nyt køkken. Status er, at vi har en byggeansøgning hos Kommunen. Den
bliver behandlet en gang i løbet af februar-marts, men vi har pillet det gamle
køkken ned, så vi er klar.
Carsten, Tommy, Grethe og Birgit i køkkenudvalget har lavet tegninger og planer, og de har lavet aftaler med leverandører, og der er heldigvis nogle – både
seniorer og veteraner - der gerne vil hjælpe. Stor tak til Jer, der vil være med
til at lave det nye køkken. Det bliver garanteret et flot resultat, og vi kan da
håbe, at det er klart til standerhejsningen.
Vi får ikke behov for at låne i kreditforeningen, for vi har en pæn formue, og
køkkenudvalgets planer kan holdes inden for vore økonomiske rammer. Vi har
dog søgt Kommunen om forlængelse af lejeaftalen, da den udløber om ca. 15
år. Det er jo sådan, at huset er klubbens, men vi lejer grunden af Kommunen.
Vi har fået nye vinduer i køkkenet. Men der er andre steder, hvor huset trænger til en kærlig hånd, så vi er ikke færdige med at se på husforbedringer.
Rengøringsholdenes indsats skal nævnes, og der er næsten altid pænt hos os i
forhold til, hvad vi ser i visse andre roklubber. Der er desuden købt borde til
terrassen.
For efterhånden mange år siden besluttede vi at lave en sauna. Vi har nogle
gange haft projektet oppe at vende, men vi strander altid på, at de elektriske
installationer, der skal til, bliver for dyre. Så vi vil foreslå, at vi kan nedlægge
saunaen og bruge rummet til depot.

7. Aktiviteter
Vi startede med standerhejsning i vintervejr, og der var is på søen. Så det var
først fredagen efter, vi kunne få broen i. Vi har haft en god og dæmpet kanindåb med 12 kaniner og en efterfølgende god og sjov fest samt standerstrygning.
Ca. 20 børn deltog i Projekt Sommerferieidræt, som vi har været med i gennem mange år, men ungdomsafdelingen har besluttet, at vi ikke skal deltage i
år. Dels giver det ikke nye medlemmer, dels bliver der lavet noget for vore
egne ungdomsmedlemmer, og dels er sommerferien flyttet.
Vi har haft 34 til at rydde op under festivalen, og efterfølgende har næsten 25
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været i gang med andre opgaver for Festivalen. Vi har fået kr. 18.500 og har
penge til gode.
Der har været julefrokoster, en masse gåture, vinsmagning, ølsmagning, førstehjælpskursus for veteraner og meget andet. Ungdomsroerne har været til
bowling og skøjteløb.
Vi har været ved 3 OK-arrangementer ved Kvickly i løbet af året, og det har
givet over 100 nytegnede OK-kort tilknyttet roklubben.
Træsejlet er udkommet med 8 fine numre med Gösta som en engageret og
ansvarlig redaktør.

8. Bestyrelsens øvrige arbejde
Bestyrelsen har holdt 10 møder. Ud over diverse forskellige emner har vi drøftet motionsstævne og ændringer til reglement.
Jeg vil godt lige opsummere det, vi har ændret i reglementet:
Det daglige rofarvand for outriggerroning er Skanderborg Sø – altså ikke ind
under Jernbanebroen.
Det daglige rofarvand for inriggerroning er uændret Skanderborg Sø, Vrold Sø
og Tåning Sø.
Der kan dog dispenseres fra dette.
Grethe og jeg har deltaget i kredsgeneralforsamling og i hovedgeneralforsamling. Det sidste følte vi os presset til, efter der var fremsat et forslag om at
kunne ro med oppustelige redningsveste uden at have dem på. Det er vi imod,
men vi blev stemt ned. Det betyder ikke, at vi i Skanderborg Roklub ikke skal
have oppustelige veste på i stedet for at have dem liggende i båden. De synker nemlig, hvis båden vælter. Vi var også på kredsledermøde, hvor der blev
talt om motionsstævne, sikkerhed og ældreroning, og så var der en roer fra
Århus, der fortalte om en kaproning tværs over Atlanterhavet, han og en kammerat havde deltaget i gennem 60 døgn.
Poul Erik blev valgt til årets idrætsleder i Skanderborg Kommune. Tillykke med
det. Willi er valgt ind i Friluftsrådet for kreds 7 og er blevet formand.
Nordea Fonden har givet et tilskud til køb at et nyt regnskabs- og medlemssystem. Det har Poul Erik så købt, og vi mente også, der kunne blive råd til en
ny PC. Og det er han heldigvis glad for. Systemet kan for eksempel registrere
mailadresser, og det bruger vi til udsendelse til samtlige medlemmer eller målrettet til en gruppe.
Vi har haft en lille debat med Århus Amt og lodsejerne ved Fuldbro Mølle med
det formål at få forholdene gjort bedre. I første omgang er der sket lidt, men
vi håber, at det bliver endnu bedre.
Vi har søgt Gammel Skanderborg Kommune om tilskud til nye årer, og vi har
fået bevilget et beløb til køb af 4 nye årer. Vi supplerer dog op med yderligere
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2, der så bliver vore første big blades.
For at nævne forskelligheden af punkterne, man skal forholde sig til på et bestyrelsesmøde, kan jeg nævne fugleinfluenza og samværspolitik.

9. 2007 og fremtiden
Vi forventer at få nye medlemmer igen i år. De skal instrueres, og derefter
skal vi sørge for at få dem integreret, så vi kan fastholde dem. Men samtidig
må vi ikke glemme at tage hensyn til de eksisterende medlemmer, så vi også
kan fastholde dem.
Vi skal fastholde ungdomsroerne, og vi skal tiltrække nogle flere. Og vi skal
måske have set på en fornyelse af URO-9000 certifikatet, som jo viser, at vi er
en ungdomsvenlig klub, for det er vi jo.
Vi skal have fundet en aktivitetschef – eller i det mindste et udvalg, der kan
tage sig af nogle aktiviteter, der kan gavne den sociale side, som en roklub jo
også har. I ungdomsafdelingen er jeg ikke i tvivl om, at fastholdelse af medlemmer kommer til at fungere, samtidig med at der garanteret kommer nye
til.
Vi skal igen i år hjælpe ved Danmarks Smukkeste Festival.
Men i første omgang skal vi planlægge og afholde kredsmotionsstævnet 15. –
17. juni ved Søbadet og på Capri. Vi har talt meget om at finde et temafor
stævnet. Vi har haft munke i tankerne, men det kniber med at få konceptet til
at holde hele vejen igennem, og det er ikke noget ved at gøre noget halvt, så
det dropper vi nu nok – med mindre der kommer en del gode ideer. Da vi indkaldte til et møde i december, kom der 3 ud over bestyrelsen, så fremmødet
overvældede os ikke. Der vil blive åbnet for kajakroning for roklubmedlemmer,
og vi vil tilbyde outriggerroning – herunder kredsens otter. Vi har også andre
planer – det er næsten kun arbejdskraft, vi efterhånden mangler. Vi kan dog
selvfølgelig også stadigvæk bruge ideer. Så kom endelig ud af busken og meld
dig til at yde en indsats. Det er sjovt arbejde sammen med rovennerne.
Efter motionsstævnet vil jeg håbe, at I får roet en masse resten af året. Det vil
vi have fortjent til den tid.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelse, udvalg, instruktører og alle Jer
andre, der har ydet en indsats i roklubben på den ene eller anden måde. Det
er Jer, der har et overskud, der er med til at gøre roklubben til et godt sted at
være for mange andre. 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. Tak til
Nordea Fonden og Gammel Skanderborg Kommune for økonomisk støtte. Og
tak til Uge-Bladet, Århus Stiftstidende og Horsens Folkeblad, fordi I følger med
i vores klub og skriver om os.
Erik Jensen
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Referat af ordinær generalforsamling i
Skanderborg Roklub d. 6/2-2007.
Formanden, Erik Jensen bød velkommen til de ca. 35 fremmødte og bad derefter forsamlingen om at rejse sig og afholde 1 min stilhed til minde om to af
vores rokammerater, Aage Mølgaard og Niels Kristensen, der var afgået ved
døden i det forgangne år.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Valg af dirigent.
Fremlæggelse af beretning til godkendelse.
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Fremlæggelse af budget til godkendelse. Herunder fastsættelse af kontingent, indskud og restancegebyrer.
Valg til bestyrelse.
På valg er:
Formand Erik Jensen.
Bestyrelsesmedlemmer, Hugo Stigsen, Poul Erik Jensen og Willi Dupont.
Valg af revisorer.
På valg er: Allan Lund og Henning Iburg
Eventuelt.

Formandens skriftlige beretning, regnskab og budget er vedlagt referatet som
bilag.
Ad 1. Valg af dirigent:
Allan Lund blev foreslået og valgt som dirigent.
Allan Lund takkede for valget og startede sit hverv med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Dirigenten gav derefter ordet til formanden for fremlæggelse af beretning:
Ad 2. Fremlæggelse af beretning til godkendelse:
Formanden, Erik Jensen fremlagde beretningen for året 2006. Fra den kan
bl.a. fremhæves, at der for indeværende er 138 medlemmer. Vi har roet
42224 kilometer. Kirsten Højfang blev årets roer med 1.549 km. Vi har fået 23
nye medlemmer i årets løb. Poul Erik Jensen blev kåret til ”Årets Idrætsleder”.
Willi Dupont er blevet formand for Friluftsrådet i kreds 7, som omfatter Hedensted, Horsens, Silkeborg og Skanderborg.
URO 9000 certifikatet skal fornyes. Vi afholder Motionsstævne for Jyllands Sydlige Kreds i weekenden d. 15-17. juni.
Formanden sluttede sin beretning med at rette en stor tak til bestyrelse og
udvalg i klubben og sendte samtidig en tak til vore sponsorer, Skanderborg
Kommune og ikke mindst de lokale aviser for velvillig omtale.
Formandens beretning gav ikke anledning til særlige kommentarer og blev
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godkendt af generalforsamlingen.
Ad 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Poul Erik Jensen gennemgik regnskabet for 2006.
Gennemgangen gav ikke anledning til kommentarer. Godkendt
Ad 4. Behandling af indkomne forslag.
Eneste indkomne forslag var bestyrelsens forslag om at hæve kontingentsatsen for veteranroere fra nuværende 50% af seniorkontingent til 75% af
seniorkontingent.
Formanden og kassereren begrundede kort forslaget, som bl.a. er forår-sa-get
af den nye Skanderborg kommunes ændring af ”Lokaletilskudsreglen” hvor de
medlemmer der er over 60 år, igen skal tælle med i reduktion af lokaletilskud.
Roklubben har overfor Skanderborg kommune reageret på denne ændring og
beklaget den dybt.
Kassereren oplyser, at med de ændrede regler ville roklubben have mistet ca.
kr. 12.500,- i indeværende år.
Bl.a. derfor ser klubben sig nødsaget til at hæve kontingentet for denne gruppe.
Det blev fra bestyrelsens side gjort klart, at lovene ikke kunne ændres på den
ordinære Generalforsamling, grundet for få deltagere. Derfor ville der blive
indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling på et senere tidspunkt. Så debat og evt. afstemning vil kun være vejledende.
Poul Mathiasen talte for, at aldersgrænsen for veteranroer burde følge pensions-alderen, altså pt. 65 år.
Der var nogen debat om forslaget og det besynderlige i Skanderborg Kommunes ændring af velfungerende regler, der er til gavn for både klubber og kommunens ældre medborgere.
En vejledende afstemning gav udtryk for et stort flertal for bestyrelsens forslag.
Ad 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse. Herunder fastsættelse
af kontingent, indskud og restancegebyrer.
Poul Erik Jensen gennemgik klubbens budget for 2007. Budgettet blev godkendt med den forudsætning, at veteranroernes kontingent ville komme til at
stige til 75% af et seniorkontingent.
Kontingentet blev fastsat til følgende satser:
U-roere
U-seniorer
Seniorer
Familie 1
Familie 2
Veteran
Passivt medlem
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540,810,1.080,1.620,- (2 medlemmer)
1.890,- (3 eller flere medlemmer. 2 voksne)
810,(under forudsætning af vedtagelse)
165,-

Ad. 6. Valg til bestyrelse.
På valg er:
Formand Erik Jensen. Modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlemmer:
Hugo Stigsen
Modtager ikke genvalg.
Poul Erik Jensen
Modtager genvalg.
Willi Dupont.
Modtager ikke genvalg.
Der mangler således 3 bestyrelsesmedlemmer, når det tages i betragtning,
at klubben i længere til har stået uden Aktivitetschef.
Efter længere ”talen for og imod” og en pause blev Susanne Holde og
Anne Grethe Skov-Nielsen valgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen efterspørger stadig det 3 medlem og vil forsøge at finde en
interesseret person til jobbet.
Debatten var bl.a. inde på det uheldige, at der ikke længere var repræsen-tation fra Veteranerne i klubbens bestyrelse.
Ad 7. Valg af revisorer.
På valg er: Allan Lund og Henning Iburg.
Begge modtager genvalg og begge blev genvalgt.
Ad. 8. Eventuelt.
Formanden bekendtgjorde, at der ville blive afholdt
ekstraordinær Generalforsamling Tirsdag d. 6 marts i klubbens lokaler
Der blev gjort reklame for de kommende arrangementer i klub og
Kreds regi.
Formanden takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer, Willi Dupont
og Hugo Stigsen for deres mangeårige arbejde i klubbens bestyrelse og
overrakte dem begge en gave fra klubben.
Dirigenten afsluttede herefter Generalforsamlingen og takkede
Forsamlingen for god ro og orden.
For referatet
Hugo Stigsen

Dirigent
Allan Lund

Vroldvej 59
Skanderborg
Tlf 86 52 15 27
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Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 6/3-07
På under 5 minutter vedtog 20 fremmødte medlemmer at hæve veteranernes kontingent til 75 % af seniorkontingentet, svarende til 810 kr.
Inden da var Steffen Fogh valgt til dirigent.
Under eventuelt redegjorde formanden for bestyrelsens konstituering.
Formand:
Kasserer:
Næstformand & rochef:
Husforvalter:
Materialeforvalter:
Ungdomsleder:
Sekretær:

Erik Jensen
Poul Erik Jensen
Grethe Dyrby
Carsten Lykke
Søren Nielsen
Birgit Skannrup
Susanne Holde

Desuden aftaltes rengøring, når køkkenet er helt færdigt.
Kvickly låner lokalerne til årsmøde d. 22. marts.
Klubben låner 2 singlescullere af kredsen første halvdel af sæsonen.
Ved motionsstævnet døbes to af kredsens nye dobbeltscullere, som vi også
kan søge om at låne.
Susanne Holde
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Anne Grethe og Søren vil gøre en forskel

Træsejlet har mødt 2 af roklubbens nye bestyrelsesmedlemmer; Anne Grethe
Skov og Søren Nielsen.
Anne Grethe er ny aktivitetschef, en post der længe har været ubesat. Søren
overtager hvervet som materialeforvalter.
Hvornår og hvorfor blev I roere?
Anne Grethe: For et år siden. Jeg vil gerne have motion og allerhelst udenfor i
frisk luft.
Søren: For tre år siden. Vibeke syntes, det var sjovt og spændende, og så var
jeg jo nødt til at finde ud af, om det passede.
Hvilke forventninger har I til bestyrelsesarbejdet?
Anne Grethe: Jeg har ingen særlige forventninger. Jeg vil gerne gøre en forskel
og være med til at fremme klubbens interesser.
Søren: Det er jo ikke helt frivilligt, jeg er gået ind i det her, men jeg vil også
gerne gøre en forskel og bidrage med nye idéer. Der skal jo gerne være en
roklub til mine unger om nogle år.
Hvad laver I, når I ikke er i roklubben
Anne Grethe: Jeg er jo holdt med at arbejde, så jeg bruger meget tid på mit
hjem og min familie. Desuden interesserer jeg mig for håndarbejde og litteratur.
Søren: Jeg er administrerende direktør og medejer af firmaet DANPRES. Så
har jeg jo Vibeke og mine 3 små børn, der bliver større og større.
Og så til de 5 hurtige.
1) Yndlingsdyr
Anne Grethe: ged

Søren: skotsk højlandskvæg
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2) Livret
Anne Grethe: fisk
3) Bedste film
Anne Grethe: Out of Africa
4) Foretrukne feriemål
Anne Grethe: Norge
5) Tøjstil
Anne Grethe: afslappet

Søren: dyreryg
Søren: Pretty Woman
Søren: Grækenland
Søren: jeans, Wrangler, Texas
Susanne Holde

Rotur på Slien, Slesvig
Store Bededagsferien 4 – 6 Maj 2007
Fredag d. 4 maj mødes vi i roklubben kl. 8.00
og kører direkte til Slesvig roklub, hvor vi har lejet både til en tur på Slien.
Fra Slesvig ror vi til Mysunde, Slesvig roklub har en hytte i Mysunde og der
overnatter vi.
Om lørdagen ror vi ud af fjorden så langt vi kan nå og tilbage til hytten.
Om søndagen laver vi et lille smut ind til Hedeby og besigtiger Museet og går
en tur på den del af Dannevirke der omkranser Hedeby, inden vi ror tilbage til
Slesvig.
Der må regnes med udgifter til leje af både og hytten i Mysunde ca. 200 kr +
udgifter til
den fælles madkasse + transport.
For at sikre tilstrækkeligt med bådpladser, bedes I tilmelde jer senest 31.
marts.
Yderligere oplysninger:
Niels Thernøe Tlf. 86 52 50 03

Sydjysk Kreds Bededagstur
Hvis man skulle have lyst til en Bededagstur med andre end Roklubbens egne
medlemmer, er der en mulighed hos Sydjysk Kreds.
Der arrangeres en langtur i Kalundborg Fjord og til Musholm i Storebælt.
Rodistancerne er ca. 30 km pr. dag, og da man skal ro på Storebælt, er der
nogle forudsætninger, man skal kunne opfylde.
Man kan læse mere om turen på www.roning-jyllandsyd.dk, og der er tilmelding senest 11. april.
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Madpakketure
Der er rigtig gode oplevelser i vente på Sydjyske kreds' madpakketure .
Der er 6 klubber der har inviteret os alle med start i Tange allerede i april, en god lejlighed til at ro hele Tange sø rundt. Se resten af turene her el. på opslagstavlen i klubben.
Det eneste du selv skal sørge for er madpakken, og at du bliver tilmeldt i tide.
Er der flere tilmeldt prøver vi at lave fælles transport.
Tilmeldings opslag er at finde på opslags tavlen el. send en mail til Rochefen:
GretheDyrby@gmail.com
Tange Roklub
Lørdag den 28. april 2007 Mødetid: kl. 9:30
Rodistance: ca. 30 km
Tilmelding senest søndag 15. april
Bemærkninger: Efter turen kan der købes gule ærter til 30 kr., og der er
mulighed for overnatning i klubben.
Kolding Dameroklub
Tirsdag den 5. juni 2007 Mødetid: kl. 5:00
Rodistance: ca. 40 km
Tilmelding senest onsdag den 30. maj
Slesvig Roklub

Lørdag den 15. september 2007 Mødetid: kl. 10:00
Rodistance: ca. 25 km
Tilmelding senest tirsdag den 30. august
Fredericia Dameroklub
Lørdag den 6. oktober 2007 Mødetid: kl. 9:30
Rodistance: ca. 25 km
Tilmelding senest onsdag den 25.september
Bemærkninger: Turen er i Lillebælt / Trelde Næs

Kalender
Marts
19.
31.

Veteranerne: Virksomhedsbesøg på Osteri Hinge kl. 9
Standerhejsning

Maj
4. - 6.

Rotur: Slien, Slesvig v/ Niels Ternø

Juni
15. - 17.

Motionsstævne her i Skanderborg

Oktober
13.

Løvfaldstur
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URO- KALENDEREN
16. eller 19. marts: Fortræning til rosæson
nærmere herom pr. mail.

31. marts: Standerhejsning.
2. april: Årets første roaften kl. 18.00
8. april: Årets anden roaften kl. 18.00
15.april: Roaften kl. 18.00
22. april: Roaften kl. 18.00
29. april: Roaften kl. 18.00
Vi har i sæsonens første halvdel lånt 2 singlescullere af Sydjysk
kreds, og det skal vi selvfølgeligt udnytte mest muligt, så vi
starter instruktion og scullerroning hurtigst muligt.
Vi har i år fået 2 nye inrigger instruktører Lasse og Frederik,
det er vi meget glade for – tillykke med det begge 2.
Vi har jo også en hel masse som kan starte med deres erhvervede styrmandsbevis i løbet af kort tid, dejligt, også tillykke til
dem.
Hvis du har venner eller bare kender nogen, der har lyst til at
prøve rolivets glæder, så inviter dem med i klubben, så de kan
prøve, om det er en idrætsgren, de gerne vil
Vel Mødt til alle i ungdomsafdelingen.
Rasmus, Susanne og Birgit.
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Kontingentsatser 2007
Ungdomsroere
Ungseniorer
Seniorer
Veteraner
Familie 1
Familie 2
Passive

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

540
810
1.080
810
1.620
1.890
165

Alle kontingenttyper opkræves i 2 rater:
1. april og 15. juli - med undtagelse af Passive der kun betaler 1 rate.
Kontingentet kan indbetales på Roklubbens
konto i Nordea:
Reg. Nr. 2640 konto 9490433803
med angivelse af dit navn og kontonr.
Konto nr. kan ses på det udsendte girokort.
Poul Erik

H J E R T E

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
Uge 9 - 12
Veteraner

Tillykke med fødselsdagen
Marts
15
15
19
19
24
25
28

Kurt Mathiassen
Mette Juhl Wulff
Ann Marie Kjær
Jonna Holst
Ulla Bertelsen
Vibeke Johannsen
Kasper Wissing

April
02
03
07
07
11
12
17

Jens Rasmussen
Inge Broberg Pedersen
Henrik Høgel
Mathias S. Larsen
Else Plum
Peder Jensen
Flemming Christiansen

Uge 13 - 14

Turid Nielsen
Søren Sloth Stigsen
Agnethe Thomsen
Asger Roed-Åstrøm
Lasse Møller Christensen
Niels Thernøe
Anne Berggren

Uge 15 - 16

Astrid Hilting
Anders Juhl Wulff
Erik Kjædegaard
Anne-Grete Løvreen
Martin Møller Christensen
Poul Mathiasen
Dorthe Enevoldsen

Den ansvarlige på holdet finder i god tid en egnet dag

Træsejlet
Udkommer i 2007
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