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Forårsnyt fra formanden
Så har vi sat sæsonen i
gang. Knap 50 var
mødt frem til standerhejsningen i et rigtigt
flot vejr. Jeg kan stadigvæk huske de 2 foregående standerhejsninger
med
kulde,
blæst og is på søen.
Det meste af broen var blevet lagt ud
weekenden før, men der var for meget
vand i søen til, at den inderste del
kunne blive fæstnet, men det skete
dog om formiddagen.
Der var straks nogle stykker, der
skulle afprøve rofarvandet samt den
nyreparerede Skjold, som viste sig så
tæt, som den nogensinde har været i
sine 70 år – jo den har 70 års fødselsdag i år! Igen flot arbejde af veteranerne med vinterklargøringen.
De andre både er også klar til at komme på vandet – undtagen en enkelt,
men mon ikke, den er færdig, når dette læses?
Men for at komme tilbage til standerhejsningen, så var der jo mange, der
ville se, hvordan køkkenet var kommet til at se ud. Og der var begejstring for resultatet. Der skal igen lyde
en meget stor tak til Carsten og Tommy samt alle de andre frivillige, der
har været med til at yde en stor indsats for at få det flotte resultat.
De frivillige var inviteret til snoreklip
med efterfølgende mad og drikke en
tirsdag aften, og selv om det var med
kort varsel, var der et fint fremmøde
til en hyggelig aften.
Derefter var Kvickly den næste bruger af køkkenet, da vi havde stillet
vore lokaler til rådighed for årsmødet,
der samlede 38 deltagere, der syntes,
at vi har nogle fine lokaler i flotte om-

givelser. Kvickly har jo støttet os gennem så mange år sammen med OK,
så vi mente nok, at vi kunne yde dem
den lille ting til gengæld. Vi havde i
øvrigt igen et arrangement 13/4 –
14/4 ved Kvickly, hvor vi udleverede
20 nye kort til folk.
Standerhejsningen var også en speciel begivenhed, da der var hele 4 medlemmer, der havde jubilæum: Kurt
Dittmer Pedersen har været medlem i
40 år. Niels Thernøe, Henrik Høgel og
Deres ydmyge undertegnede har været medlem i 25 år. Poul Erik holdt
fine taler, og så fik vi en vingave samt
en hjemmebrygget øl fra kassererens
nyetablerede hjemmebryggeri.
Vi havde ikke fundet en ny brødsponsor, så Birgit havde sat gang i nogle
boller med smør. Hvis der sidder en
læser med en god ide til, hvordan vi
får en ny brødsponsor, så meld det
trygt til os.
Standerhejsningsfesten om aftenen
var en hyggelig sammenkomst med
10 deltagere, som Anne Grethe og
Allan bespiste med god mad fra den
græske mad-ud-af-huset kok. Og gæt
hvem der tømte opvaskemaskinen:
Formanden selv!
Der er snart instruktion af nye roere,
men lige nu har jeg ikke overblik over
antallet af nye. Der er instruktion lørdag 21. april.
Det skrider rimeligt fremad med planlægning af motionsstævnet. Bulletin 2
med tilmeldingslister er udsendt, og vi
håber selvfølgelig på stor opbakning
fra de andre klubber. Hold øje med
opslagstavlen og skriv Jer på. Det
gælder både som hjælper og som deltager i stævnet.
Husk også kredsens madpakketure.
Det er en god måde at opleve andre
rofarvande på, og de kræver ikke den
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store planlægning: Man skal melde
sig til, møde op og medbringe sin
madpakke. Det er da nemt.
Vi skal også allerede tænke på Festivalen. Jeg har været til møde, og vi
har aftalt kr. 5.500 for det arbejde, vi
lavede i efteråret. Hvis nogen skulle
have fortrængt, hvad det var, kan jeg
fortælle, at det var finkæmning af
græsarealerne ved det gamle gartneri
på Vestergade, et knokkelarbejde
med at flytte nogle gulvplader hos
Jensgård og oprydning på Horsensvej
ved tennisbanerne. Læs andetsteds
her i bladet om, hvordan I forholder
Jer, hvis I har lyst til at hjælpe med
oprydning i årets festival.
I den nye bestyrelse har vi besluttet,
at vi vil fremlægge referaterne fra
bestyrelsesmøderne her i Træsejlet,
så I får bedre føling med det arbejde,
vi laver. Det kan dog godt være, at vi
lige piller nogle enkelte punkter ud,
for der kan jo være personer eller
firmaer nævnt, eller der kan være
andre forhold, vi er nødt til at holde
tilbage, mens et arbejde står på.
Vi har modtaget tilskud fra Skanderborg Kommune for 2007. Det er ikke
munter læsning. Vore tilskud bliver
sådan cirka halveret. Dels reduceres
lokaletilskud væsentligt, da medlemmer over 60 år ikke længere holdes
ude ved beregningen, og dels er kursustilskud reduceret til et latterligt
lille beløb. Medlemstilskud er stort set
uændret i forhold til tidligere. Når
man hører, at der også bliver sparet
alle mulige andre steder i Kommunen, kan jeg ikke få det til at hænge
sammen, for indtægterne kan da ikke
være faldet. Selvfølgelig er det nye
byråd og udvalgene nødt til at føle
sig lidt frem på nogle punkter, inden
de finder ud af de store økonomiske
sammenhænge, og det giver en god
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grund til at holde igen med udgifterne. Det kan så måske give et håb
om, at der bliver et mere sikkert
grundlag i 2008 og fremover, så de
ikke er nødt til at køre på laveste fællesnævner hele vejen igennem. Eller
er jeg bare naiv? Nå – nok om det.
Vi har fået en henvendelse fra Stilling Borgerforening, som gerne vil
have noget mere aktivitet på søen,
og det skulle blandt andet være roning. De har kontaktet DFfR og os. Vi
har haft et møde med dem, og vi arbejder efter en model, hvor de skaffer lokaler, og vi hjælper dem med
praktiske ting. Det hele er på det indledende trin endnu, så jeg kan ikke
fortælle så meget om det endnu. Men
vi kunne se en fordel i, at vi har en
form for sattelit i Stilling, så der er en
mulighed for at ro der samtidig med
at vi får nogle flere medlemmer. Det
ser ikke ud til, at vi skal yde økonomisk støtte til dem.
Vi har også fået en henvendelse fra
firmaet Eductor, som har til huse i
Kielberghus. De kan se ud over søen,
og de synes derfor, det ville være en
god ting for deres ansatte, at de kan
ro, da de ønsker at tilbyde deres ansatte mulighed for at få noget motion. Vi ser også her på, hvordan vi
kan etablere et samarbejde. Indsatsen skulle gerne give os flere medlemmer og dermed højere kontingentindtægter. På nuværende tidspunkt skal de undersøge, hvor stort
omfang af de ansatte, der vil være
med.
Jeg kan se, at i løbet af de første 2
uger er der over 65 medlemmer, der
har været på vandet, og nummer 1
på listen har roet præcis 100 km. Lad
os alle få en rigtig god rosæson. Ro
væk.
Erik Jensen

Støt vore sponsorer – de støtter os
Danmarks Smukkeste Festival
Skanderborg Roklub fortsætter samarbejdet med Danmarks Smukkeste
Festival i 2007. I år er det torsdag 9/8 til søndag 12/8.
Vi skal igen i år rydde op på pladsen, og vi skal bruge ca. 30 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. 6 har desuden en morgentjans med at rengøre borde ved madstederne.
For et par år siden havde vi lidt problemer med at skaffe hjælpere nok, og
vi måtte vi tage nogle med, som ikke er medlem af roklubben. Det gør ikke
noget, men medlemmerne skal selvfølgelig have førsteret. For at få det
hele til at gå op – med tilmelding, tilbagemelding og ferie – skal jeg have
Jeres tilmelding senest 25/6. Derefter kan man ikke være sikker på at få
en plads, da det er muligt, at vi begynder at tage af listen med ventende,
der ikke er medlemmer. De har jo også krav på at få at vide, om de skal
købe billet.
Klubben tjener penge for arbejdet, og det betyder, at man ikke kommer
ind som rigtig medhjælper, men man får en partoutbillet. Det betyder, at vi
ikke kan tilbyde mad, men vi får nogle kasser øl og vand, så vi kan holde
tørsten væk. Vi har arbejdstrøjer, handsker, river og andet, der er nødvendigt. Der er bestilt flere trøjer, vi kan få tænger til at samle affald op med,
og der skulle komme lys i containeren – samt en kaffemaskine, Anita!
Det kan være, at Festival’en finder noget mere til os – eller rettere til veteranafdelingen – at lave, men i øjeblikket har de ikke meldt ud med noget.
Vi skal også bruge 3 - 5 personer natten efter torsdag, fredag, lørdag og
søndag, og det behøver ikke være de samme alle 4 nætter. Der er ikke
meget at lave, men det er jo lidt sent.
Vi har som sædvanligt fået stor ros fra vores arbejdsgiver, så I kan allerede nu få en ros at starte på. Desuden har de hævet vores
betaling til kr. 15.000. (Jeg var så beskeden, at jeg ikke
talte imod forhøjelsen.)
Husk deadline 25/6, men jo før jo bedre – og jo mere sikker er du på at komme med.
Erik Jensen
8652 4424

formand@skanderborg-roklub.dk
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Referat fra roklubbens bestyrelsesmøde d. 19. marts 2007
Til stede: Poul Erik, Carsten, Erik, Søren, Grethe, Birgit, Anne Grethe, Susanne
Ad.1 godkendelse af referat
Referatet godkendtes med følgende kommentarer:
PEJ: Jeg forventer, at vi får et tab af kommunale tilskudskroner på 13.-15.000 kr.
EJ: Der bør i referaterne fremover stå, hvem der er til stede, og hvem der har meldt afbud.
Ad.2 opfølgning på udestående punkter
Intet
Ad. 3 ungdomsroning
Birgit og Susanne kan ikke være tilstede den første roaften 2. april. Erik, Carsten og Poul Erik vil
gerne starte ungdomsroningen op denne aften. Birgit sender brev til URO´erne om sæsonstart.
Ad. 4 køkken
Der mangler et par låse til køkkenskabe. Der er ingen bestyrelsesnøgler. Erik taler med Willi, om
han eller Anne Grethe står for uddeling af nøgler til de nye veteraner.
Ombygningen, der bl.a. indebærer køkken, hvidevarer, nye vinduer og isolering, beløber sig til ca.
100.000 kr. Kiosken betaler hvidevarerne.
Ad. 5 trailer
Søren har kontakt til nogle gutter, der vil lave bådtraileren færdig efter de tegninger, der er lavet
sidste vinter. De skal have et par tusind kr. Søren vil betale materialerne. Her kan kiosken igen dække udgifterne. Totalvægten på traileren er 1.000 kg.
Ad. 6 motionsstævne 2007
Vi gennemgik opgavelisten til motionsstævnet. Nogle ting er allerede på plads. Andre ting kom der
navne på. Der er stadig opgaver, der skal løses.
Ad. 7 gensidig information
Søren: Der er pt. for meget vand i søen til at broen kan sættes i. Hvis det ikke kan nås til standerhejsning, kan det gøres en hverdagsaften eller en dag i påskeferien.
Der er indkøbt nye årer i alt 6 stk. – 2 big blades og 4 almindelige.
Der er kommet nye køreskinner til Æbelø, Lognæs og Søren som også har fået nye sæder.
Anne Grethe: Der er p. t. kommet 3 tilmeldinger til festen d. 31.3 efter standerhejsningen.
Grethe: Instruktion 21.4 og 12.5 - måske kan vi nøjes med en dag. 4-5 personer har allerede vist
interesse.
Vedr. svømmeprøver har Grethe haft kontakt til Them svømmeklub. Man kunne evt. slå sig sammen med Ry roklub og så undersøge, hvad Skanderborg svømmehal koster. Grethe arbejder videre
med det.
Poul Erik: Det kommunale tilskud til uddannelse af instruktører er sat ned fra 60 % af de faktiske
udgifter til i alt 559 kr. a conto. Vi har fået lokaletilskud på kr. 22.000 mod tidligere 40.000. Medlemstilskuddet til unge under 25 år er uændret, ca. 4.000 kr.
Der påtænkes start af en roklub i Stilling. Vi har fået en henvendelse af Bent Eriksen, som gerne vil
mødes med bestyrelsen. Vi er spurgt, om det er noget vi vil gå ind i på en eller anden måde. Vi
indbyder Bent Eriksen til næste bestyrelsesmøde.
Erik: Fejlciteret i Århus Stiftstidende vedr. at vi satser på outriggerroning i år. Avisen skrev kajak.
13.-14. april er der OK arrangement ved Kvickly. Folk tilbydes gratis bilplejesæt + OK-kort.
Fredag fra 14-18 og lørdag fra 10-14. Der søges folk til arrangementet via mail.
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De 2 lånescullere Bamse og Kylling skal hentes 2 forskellige steder i DK. Det aftales, når traileren
er klar.
Carsten: Der mangler et kraftstik til rundsaven i værkstedet. Skal der laves et nyt? Det skal undersøges, om det er billigere med en ny sav, der kører på 240 volt.
Næste møde 11. eller 12. april.

31.03.07 / Susanne Holde

Referat fra bestyrelsesmøde d. 13. april 2007
Tilstede: Poul Erik, Erik, Søren, Anne Grethe, Birgit, Carsten, Susanne
Fraværende: Grethe
Ad. 1 Stilling Borgerforening
Bent Eriksen og Uffe Jochumsen orienterede om Stilling Borgerforenings planer vedr. oprettelse af
en roklub på stranden neden for stadion ved Stilling sø.
Formålet er at få udnyttet søen med flere aktiviteter.
Arbejdsgruppen, der tæller 5 personer, har været i kontakt med DFfR og kommunen. Sidstnævnte
vil gerne yde økonomisk støtte. Alt afhænger af hvilke økonomiske rammer, der kan skabes til
formålet. Stilling kan evt. kan være en satellitafdeling til Skanderborg Roklub.
Vi har lovet at vende tilbage med et svar om, hvad vi kan og vil gå ind i.
Vi er enige om, at der ikke bliver tale om nogen form for økonomisk hjælp, men at det kunne dreje
sig om hjælp til vedtægter, hvis de skal have deres egne, instruktion og evt. lån af en båd.
Ad. 2 Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt
Ad. 3 Opfølgning på udenstående punkter
Scullerinstruktion af seniorer kan gå i gang snart. Grethe har kontaktet Århus for at få hjælp af
nogle instruktører. Måske kan man instruere af 2 omgange, idet nogle måske foretrækker at vente
til efter motionsstævnet, hvor vandtemperaturen er steget. Der laves opslag i klubben og sendes
mail ud til alle medlemmerne.
Ad. 4 Ungdomsroning
10 ungdomsroere har været på vandet. 1 har meldt sig ud. De sidste 2-3 stykker kontaker BS og
SH.
Der sendes telegram til konfirmanderne Asger, Anders og Morten samt Kirsten og Tommys datter.
De nye scullere ses efter mandag. URO´erne skal i gang med scullerroning hurtigst muligt.
BS forsøger at få nogle tilmeldt ungdomslandslejren i Ry i juli, evt. laves vores egen sommerlangtur. Det kunne være Ry-Tange.
Det har nødvendigt at være lidt skrap omkring reglerne om roning med svømmevest og langs land,
så længe vandet er koldt.
Ad. 5 Køkken
De sidste småting mangler. Det klarer Carsten og Tommy en aften. Der mangler et par regninger
endnu. Pt. har udgifterne beløbet sig til 71.000 kr. uden hvidevarer.
Som tak for ulejlighed og de mange arbejdstimer skal Tommy og Kirsten ikke betale for at holde
konfirmation i klubhuset, og Carsten får ligeledes en fest til gode.
Ad. 6 Trailer
Der arbejdes på chassis´et.
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Ad. 7 Motionsstævne
Madudvalget er godt i gang.
Erik har lavet en flot informationsfolder.
Motionsstævnet er eneste punkt på næste bestyrelsesmøde.
Ad. 8 Gensidig information
Søren: Nye big blades må ikke komme uden for søen, BS og SH laver opslag til bådhal.
Anne Grethe: Ikke noget.
Birgit: Ikke noget.
Carsten: Ikke noget
Susanne: Ikke noget
Poul Erik: Kassereren er godt i gang med bogføringen. Der mangler 12.000 kr. i annoncer til Træsejl, kontingenter (10-12 stk.) m.m.
Nr. 1 Egon Rasmussen har meldt sig ud efter mere end 50 år, han kan ikke ro mere.
Erik: Orientering om Göstas sygdom. Anne Grethe og Susanne vil gerne hjælpe med Træsejlet.
Ad. 9 Kalenderen
Næste møde er torsdag d. 19. april kl. 19.00
Ad. 10 Firmaroning
Skanderborgfirmaet Eductor vil gerne have alle 40 ansatte meldt ind i roklubben.
Efter nogen snak frem og tilbage blev vi enige om, at de 40.000 kr. det vil medføre i øgede kontingentindtægter, kunne vi ikke sige nej til.
Måske kan det gøres over et par år.
Vi bør kunne samle 10-12 instruktører og efter 2-3 rogange samle dem på hold i 4´ere. Måske kan
vi lempe lidt på kravet om kendskab til bådens dele.
1/3 af dem bør naturligvis senere uddannes som styrmænd.
Vi er positive og vil gå ind i det, hvis Eductors behov/ønsker kan passes ind i vores muligheder.
Ad. 11 Eventuelt
Der var ikke noget.
13.04.07/SH

Big blade årer
Vi har jo indkøbt et sæt big blade årer.
De har en speciel form, og vi er ikke vant til at ro med dem.
Derfor vil vi passe på dem, og det betyder, at de IKKE må bruges uden
for Skanderborg Sø (inclusiv Hylke Hav).
Så hvis I skal under Jernbanebroen, må I ikke bruge dem, da der er for
lavvandet.
Vi vil ikke have dem beskadiget med det samme.
Bestyrelsen
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Madpakketure 2007
Sydjysk kreds indbyder til følgende madpakketure i år:
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.
Augustenborg Roklub
Lørdag den 30. juni 2007. Mødetid: kl. 9:00
Rodistance: ca. 26 km.
Tilmelding senest tirsdag den 19. juni.
Vejle Roklub
Søndag den 12. august 2007. Mødetid: kl. 9:00.
Rodistance: ca. 35 km.
Tilmelding senest søndag den 5. august.
Bemærkninger: Medbring evt. badetøj.
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.
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sommeren og solen. Om det bliver på
søen eller i haven er ikke så vigtigt.
Men nogle roture bliver det jo nok til.
Når man har roet som helt ung, ligger
det jo i blodet på en.
Erik (ikke formanden)
Det er jo kun min anden sæson. Jeg
vil ro mere end sidste sæson. Indtil nu
har jeg mest hjulpet med praktiske
ting som festival og byggeri. Jeg satser på kortere ture tirsdag og længere
ture sidst på sæsonen, når formen er i
top. Jeg kunne også godt tænke mig
at prøve kræfter med en sculler og at
ro på havet.

Det er mit mål!
Standerhejsning er roernes 1. januar.
Tiden hvor forventninger til rosæsonen
når uanede højder. I år skal det være.
Personlig rekord, første langtur, sølvåre, scullerret, madpakketure? Der er
mange mål at sætte sig. Men uanset
om man jagter en sølvåre eller bare
prøver at slippe ud af lænestolens
jerngreb, er der godt kammeratskab
og skønne naturoplevelser i vente.
Jeg spurgte 3 roere om, hvilke mål de
har for sæson 2007.

Turid (dem er der
ikke så mange af)
Jeg har tilrettelagt mit arbejde,
så jeg arbejder
længe om tirsdagen. På den måde kan jeg gå
direkte
herhen.
Så undgår jeg at komme til at sidde
og hænge i en stol derhjemme.
Og så var det tid til kaffe og – hvor
skønt en bolle!
Skrevet og fotograferet af Susanne
Holde.

Kirsten
(årets
roer 2006)
Jeg jagter ingen
sølvåre i år. Sidste sommer forsømte jeg min
have, og det gør
man ikke ustraffet. Jeg vil nyde
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SMÅ REMAINDERE FRA ROCHEFEN
Gå ikke glip af de fine madpakketure rundt om i landet tilmelding på opslagstavlen.
Der må roes på alle tidspunkter - dog skal alle både være
inde:
Mandag kl. 18. til ungdomsroning.
Tirsdag kl. 19. til seniorroning.
Mandag og torsdag morgen kl. 9. til veteranroning
Alle bådlån til mere end en dag, skal aftales med rochefen. Se opslagstavlen i bådhallen, hvornår der er udlånt
både.
Der må instrueres i alle både, undtagen Æbelø og Loghnæs.
Der bliver aflæggelse af svømmeprøve i søen, når vandtemperaturen bliver mere human. Den må også gerne aflægges i svømmehallen, men det giver ikke den samme
oplevelse af egen reaktion og evner. Mere om tidspunktet
senere.

Vroldvej 59
Skanderborg
Tlf 86 52 15 27
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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 .......... 19.4.
4 ............7.5.
5 .......... 18.6.
6 .......... 13.8.
7 .......... 24.9.
8 ........ 12.11.

Udgivelse
23.1.
13.3.
24.4.
15.5.
26.6.
21.8.
2.10.
20.11.

Rengøring af
klubhuset
Tillykke med fødselsdagen
April
24
28
30
30

Poul Erik Larsen
Anne Kubiak
Agnethe Thomsen
Søren Sloth Stigsen

Maj
02
03
08
09
11

Egon Rasmussen
Steen N. Christensen
Carl Erik Thordal
Kurt Dittmer Pedersen
Marianne Bredsdorff-Larsen

Uge 17 - 18
Veteraner

Uge 19 - 20

Susanne Holde
Allan Lund
Sofie Holde
Frederik Roed-Åstrøm
Helle Lund-Pedersen
Herluf Christensen
Kurt Mathiassen
Anne-Marie Sloth Stigsen

Uge 21 - 22
Veteraner

Den ansvarlige på holdet finder i god tid en egnet dag

Træsejlet
Udkommer i 2007
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