TRÆSEJLET
26. ÅRGANG . NR. 2
Marts . 2010

SKANDERBORG ROKLUB

1

Skanderborg Roklubs ledelse
Bestyrelsen
Formand:
Erik Jensen
Eskebækparken 50
Tlf. 8652 4424
Kasserer:
Anne-Grete Løvgreen
Lundevej 66, Odder
Tlf.: 2041 5466
Ungdomsleder/
næstformand
Susanne Holde
Glentevej 17
Tlf. 3069 3226
Rochef:
Carsten L. Christiansen
Villavej 7
Tlf. 8652 4504
Materialeforvalter:
Søren O. Nielsen
Vestergade 21, Svejstrup
Tlf. 8689 2909

Husudvalget
Carsten L. Christiansen
Villavej 7
Tlf. 8652 4504
Derunder:
Rita Følbæk
Tlf.: 5130 3451
Anna Rosenqvist
Tlf.: 2174 6158
Bitten Hermann
Tlf.: 8652 4108
Klubhusudlån
& gæstekontakt
Gæstekontakt:
Carsten L. Christiansen
Villavej 7
Tlf. 8652 4504
Husforvalter
Vakant

Materialeudvalget
Kontaktperson:
Søren O. Nielsen
materialeforvalter
Tlf. 8689 2909
Derunder:
Willy Dupont
Gunnar Dalby
Henning Andersen
Ejvind Andersen
Knud Kristensen
Ungdomsudvalget
Ungdomsleder:
Susanne Holde
Glentevej 17
Tlf. 3069 3226
Derunder:
Kasper Wissing
Søren Stigsen

OBS!!!

Kioskudvalget
Kontaktperson:
Lise Poulsen
Skovvej 9
Tlf. 8657 2503

Medlem:
Lars Elkjær
Vroldvej 54
Tlf. 8651 0591

Standerhejsning
den 20. marts

Derunder:
Finn Sørensen
Risvej 49
Tlf. 8657 9218

Medlem:
Ejner Grønhøj
Slåenvænget 9
Tlf. 8651 3224

Se side 14

Aktivitetschef:
Kirsten Slumstrup
Vrold Tværvej 13
Tlf.: 8652 3380

Skanderborg Roklub . Sølystvej 4 . 8660 Skanderborg . 8651 1988

www.skanderborg-roklub.dk
Bankkonto: Nordea Bank Reg. 2640 konto 9490433803
Forsidebilledet: Ungdomsroerne i svømmehallen (foto: Susanne Holde)

2

TRÆSEJLET
Redaktion
Anne Grethe Skov-Nielsen
Tlf. 2425 5764
anne.skov@mail.tele.dk
°
Annoncer:
Erik Jensen
Tlf. 8652 4424
°
Adresseændring:
Kasserer
Anne-Grete Løvgreen
Kasserer@skanderborgroklub.dk

Nyt fra formanden .............. 5
Tak ................................... 6
Illerup Ådal ........................ 7
Referater best. møder ...... 8-9
Refrrater Generalf. ........10-11
URO-kalenderen ............... 12
Fest (fire i éen) ................ 14
Gå– og vandreture ............ 16

TRÆSEJLET
er et officielt blad for Skanderborg Roklub.
Bladet er åbent for debat, læserindlæg og kommentarer. Bladets
artikler udtrykker ikke nødvendigvis Skanderborg Roklubs officielle holdning.

TRÆSEJLET

påtager sig intet ansvar for uopfordret indsendt materiale og
eventuelle trykfejl i tekst og
annoncer.

Kredsmadpakketure .......... 17
DFfR ro-aktiviteter ............ 17
Kontingentsatser .............. 17
Kalenderen ...................... 18
Tillykke ........................... 19
Rengøring ........................ 19

TRYKKERI Oplag: 200 stk.
Kopiexperten

3

Adelgade 132, 8660 Skanderborg

85 A

Nybolig Carsten B. Sandgrav
Adelgade 43
8660 Skanderborg
tlf. 8652 1588

4

Se mere på
www.nybolig.dk

Nyt fra formanden
Vi har haft generalforsamling. Godt 40 var
mødt frem, og der
skete 3 væsentlige
ting. Vi fik valgt 2
personer til bestyrelsen. Det er Lars Elkjær og Ejner Grønhøj.
Vi har desværre ikke
kunne samles alle sammen endnu, så
vi har ikke foretaget en konstituering
endnu. Det andet var en debat om
bestyrelsens krav til svømning. Bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægterne kunne ikke gennemføres, da der
ikke var mødt medlemmer nok frem.
Derfor er der afholdt ekstraordinær
generalforsamling, hvor ændringerne
blev vedtaget. I kan læse referat fra
generalforsamlingen her i bladet.
Som de fleste har fået mails om, er
der ved at ske noget i forbindelse med
ombygning af indgangspartiet. Det
skal åbenbart være et projekt med
forsinkelser. Efter at det var svært at
få tilbud hjem, har vinteren nu også
været med til at udsætte projektet,
men så snart kong vinter tillader det,
sker der synlige ændringer. Men vi
ved ikke, om vi kan nå at være færdige til standerhejsning 20. marts (det
er jo heller ikke sikkert, at isen er forsvundet fra søen, men det prøvede vi
faktisk også så sent som i 2005 og
2006).
Det er desværre tvivlsomt, om vi når
at få vores nye båd til standerhejsning. Det tyske værft har pludselig
fået rigtig mange ordrer fra danske
klubber, og det er jo da godt for værftet og de pågældende klubber, men
det er ærgerligt, hvis vi så ikke kan
have båddåb til standerhejsning. Vi
håber, men er nok ikke optimistiske.

Jeg har været til kredsgeneralforsamling i Kolding. På deres rofarvand er
der de samme bådtyper ude som hos
os: Isbåde. Frokosten er fortrinlig i
dameroklubben. Men nå - det er nu
ikke kun derfor, jeg deltager. Det er
stort set det eneste netværk, som vi
er med i, og det strækker sig efterhånden kun til den årlige generalforsamling. Godt nok er kredsmadpakketurene lagt under kredsen, men det er
jo klubberne, der står for dem. Det
lykkedes at få valgt en formand, nemlig Henrik Vendelbo fra Kolding Roklub. Lone og Anita er også med i
kredsbestyrelsen.
Især de 2 jyske kredse kører med meget nedsat aktivitetsniveau, og det har
længe været svært at finde folk til bestyrelsen. Derfor har der igennem det
sidste års tid været drøftelser igang
om en ny struktur inden for DFfR’s
klubber. Det nye bliver sikkert, at de
enkelte klubber ikke nødvendigvis skal
være med i en kreds, men at det bliver en mulighed, som man kan vælge
til eller fra. Hvis man vælger det fra,
skal man i stedet for indgå i et ronetværk, som er en løsere og ikke så
formel sammenslutning af klubber
med fælles interesser. Der kommer
debat på hovedgeneralforsamlingen
og senere i de enkelte kredse og klubber, så der bliver ikke vedtaget noget
før 2011. Der var stemning for at nedlægge kredsen blandt de ca. 15 klubber, der var mødt frem til kredsgeneralforsamling, men der er således over
20 andre klubber, som vi ikke kender
holdningen hos.
Det er svært at sige hvilken betydning, alt dette får for os, men jeg har
besluttet mig for at tage til hovedgeneralforsamling for at høre debatten.
Og så må jeg kede mig i de perioder,
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hvor de ivrige kaproningsklubber ævler løs om diverse petitesse ændringer
i diverse reglementer (hvor bred skal
en båd være ved forskottet og lignende). Frokosten der er sikkert også fortrinlig.
I løbet af sæsonen kommer der nogle
kredsmadpakketure. Som nævnt i min
beretning vil vi prøve at lave nogle
madpakketure/medlemsture i klubben,
som vi gjorde sidste år. I første omgang bliver det noget med, at lørdag i
hver anden weekend er det kl. 08, og
søndag i de andre weekender er det
kl. 10. Det viste sig i hvert fald sidst
på året, at det var noget, som tiltrak
en del medlemmer. Det skal dog passes ind i diverse rokurser og helligdage, så det bliver ikke en helt fast
struktur. Det vil da ganske givet også
komme nogle mindre langture på Gudenåen, og jeg håber, at der bliver

lavet langture andre stedet.
DFfR har nogle tilbud om roaktiviteter,
som I kan se her i bladet.
Det er nu lidt pudsigt at sidde her i
slutningen af februar med frost, sne
og is og så skrive om de kommende
ture på vandet. Og at standerhejsningen allerede er om 3 uger, nemlig den
20. marts hvor vi jo fejrer vores 80
års fødselsdag. Mød op både eftermiddag og til fest om aftenen.
Hvis det er længe siden, I har været i
bådhallen, kan I glæde Jer til at se
det, som veteranerne har lavet her i
vinter. De har lavet en hylde mere, så
der nu er plads til 3 både oven på hinanden. Det er gjort 2 steder. På den
måde er der plads til alle både (også
den nye, som vi får), uden nogen står
på gulvet. Flot arbejde.
Erik Jensen

Støt vore sponsorer –de støtter os
Tak til Anne Grethe
Anne Grethe holdt på den ordinære generalforsamling efter 3 år i bestyrelsen.
Det er ikke mange, der har været i bestyrelsen i 75 % af sin tid i roklubben.
Der skal herfra lyde en stor tak til Anne Grethe for indsatsen. Referaterne fra
bestyrelsesmøderne har ofte allerede ligget klar, når man har åbnet sin mail
morgenen efter møderne, og det er virkeligt rart.
Som tak for indsatsen fik Anne Grethe nogle gode flasker hvidvin fra Australien.
Anne Grethe fortsætter heldigvis som redaktør af Træsejlet, og det er vi alle
glade for.
På bestyrelsens vegne
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Erik

Veteranernes vandretur til Illerup Ådal den 1. marts
Føret var ikke til, at vi kunne gå i dalen, så Willi fandt udkigspunkter og fortalte udførligt om området. Det var lidt koldt at stå stille, så en tur på asfalt omkring Lillesø gjorde godt; så vi fik varmen.
Vi tog tilbage til roklubben, hvor Knud havde inviteret til en overdådig frokost i
anledning af sin 70-årsfødselsdag den 13. februar. Det blev en festlig eftermiddag med mange fornøjelige indslag -

Tillykke og Tak Knud!

Anne Grethe
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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 15/12 2009 i Roklubben
Til stede: Susanne, Søren Anne, Anne-Grete, Erik, Carsten
Afbud: Kirsten

Ad 1 Godkendelse af referat
•

Referatet godkendt

Ad. 2 Opfølgning på udestående punkter
•
Se skema
Ad. 3 Husvedligeholdelse
•
Tilbud er modtaget.
•
Tømrer opmåler og kontakter Søren inden jul
•
Tommy nedsætter arbejdshold.
•
Der ansøges om tilskud, når tal foreligger.
•
Arbejdet forventes færdigt inden 14. marts 2010.
Ad. 4 Generalforsamling
•
Anne ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen.
Ad. 5 Budget
•
Anne-Grete uddelte likviditetsbudget. Justeringer blev aftalt.
Ad. 6 Ændringer i love
•
Udsat.
Ad. 7 Gensidig information
Udsat.

•

Næste møde:

Ikke aftalt

16/12 2009/ Anne

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 05/01 2010 i Roklubben
Til stede: Kirsten, Søren, Anne, Anne-Grete, Erik, Carsten
Afbud: Susanne
(Anne-Grete og Søren deltog ikke i mødet efter pkt. 6a)
Dagsorden: Tilføjelse af Pkt.: 4a: Planlægning 2010
Ændring af pkt. 9 Gensidig information flyttet til pkt.6a

Ad 1 Godkendelse af referat
•
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Referatet godkendt

Ad. 2 Opfølgning på udestående punkter
•
Se skema (ingen ændringer)
Ad. 3 Husvedligeholdelse
•
Tilbud er modtaget budgetteret til 87.000.
•
Arbejdshold nedsættes og effekter males i Sørens virksomhed
•
Der ansøges om tilskud, når tal foreligger.
•
Arbejdet forventes færdigt inden 14. marts 2010.
Ad. 4 Generalforsamling
•
Der averteres 2 ledige bestyrelsesposter.
•
Forslag til dirigent
•
Ændring af love fremlægges til afstemning
Ad 4a Planlægning 2010
Familiearrangementer fortsætter, der er stor tilslutning.
Fast lørdag og søndagsroning planlægges for 2010.
Kredsmadpakketure er i planlægningsfasen.
Ro Danmark rundt kommer måske.

•
•
•
•

Ad 5 Standerhejsning
•
Der arrangeres fest om aftenen i anledning af 80-års fødselsdag,
båddåb og nyt indgangsparti.
Ad 6 Budget
•
Anne-Grete opfulgte og fremlægger efter revision regnskab og budget ved generalforsamlingen.
Ad 6a Gensidig information
•
Anne-Grete: Opfølger restancer og udmelder aktuelle. Pt. er 875 kr.
i restance.
•
Anne: Veteraneraktivitet i top. Vandreture er populære og 34 var
aktive til sidste arrangement.
•
Søren: Ingen tilslutning til ergometertræning for ungdomsroere om
onsdagen. Århusbesøg forventes efter modtaget e-mail.
Ad. 7 Ændringer i love
•
Gennemgået og vedtaget iflg. oplæg.
Ad. 8 Svømmeprøve
•
Carstens oplæg blev gennemgået og vedtaget iflg. oplæg. Offentliggøres i ”Træsejlet”
Næste møde:

Generalforsamling den 9/2 kl. 19.00
08-01 2010/Anne
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Referat af ordinær Generalforsamling den 9. februar 2010 i
Skanderborg Roklub
Velkomst ved formand Erik Jensen.
Ad 1. Valg af dirigent
•
Steffen Fogh blev enstemmigt valgt.
•
Indkaldelse til mødet blev godkendt.
•
Konstatering af antal fremmødte viste, at forsamlingen ikke var beslutningsdygtig med hensyn til pkt. 4. Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling er påkrævet for ændring af love.
Ad 2. Fremlæggelse af beretning til godkendelse
•
Erik Jensen kommenterede med henvisning til den trykte beretning i
”Træsejlet”. Beretningen blev godkendt med følgende bemærkninger.
•
Debat om svømmeprøve, der er offentliggjort af rochefen i
”Træsejlet” nr. 1 2010. Bestyrelsen fastholdt vigtigheden af, at alle
medlemmer har svømmefærdigheder. En del medlemmer mente, at
redningsveste er mindst lige så gode sikkerhedsmæssigt. Formanden undersøger, hvad der juridisk ligger i ordet ”anbefales” i DFfR’s
vejledning om emnet.
•
Skanderborg Roklubs reglement § 1 revideres efterfølgende.
Ad 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
•
Anne-Grete Løvgreen gennemgik regnskab, der blev godkendt.
Ad 4. Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår ændringer i lovene.
•
Gennemgang og justering af ændringsforslag blev foretaget og udsendes til afstemning.
•
Afstemning herom kan ske ved ekstraordinær generalforsamling jfr.
under pkt. 1.
Ad 5 Fremlæggelse af budget til godkendelse. Herunder fastsættelse
af kontingent.
•
Årligt kontingent fastsat til kr. 1.170,00 med regulering i henhold til
foreningens medlemsopdeling. (Veteranere 75%, ungdomsroere
50%)
•
Indkøb af tysk båd 70.000
•
Renovering af indgangsparti øget med 37.000 til håndværkerudgifter
•
Tilskud til kaproning: tages op hvis der bliver et behov.
•
Budget blev godkendt
Ad 6 Valg af bestyrelse
På valg er:
Bestyrelsesmedlemmer:
•
Kirsten Slumstrup: Genvalgt for 2 år
•
Carsten L. Christiansen: Genvalgt for 2 år
•
Søren Nielsen: Genvalgt for 2 år
•
Lars Elkjær: Valgt for 1 år
•
Ejner Grønhøj: Valgt for 2 år
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Ad 7 Valg af revisorer
På valg er:
•
Allan Lund: Genvalgt for 1 år
•
Henning Iburg Andersen: Genvalgt for 1 år
Ad 8 Eventuelt
Tommy: Tømrer starter 1/3, hvis ikke det er frostvejr. Forinden skal
gammelt indgangsparti brækkes ned. Hjælp hertil og lån af stillads
og trailer efterlyses blandt medlemmer inden den 27. februar.
Søren: Maling af træværk sker indenfor i varmen i Låsby, nærmere
dato oplyses.
Poul: Forslag om at udgiften til 2. sølvåre og efterfølgende afholdes af
roeren selv. Forslag om ændring af Kilometer PC
Ejvind: Forslag om lys til trappe og indgangsparti.
Ekstraordinær generalforsamling, tirsdag den 2. marts.

Anne/11-2-10.

Referat af ekstraordinær Generalforsamling den 2. marts 2010 i
Skanderborg Roklub
Velkomst ved formand Erik Jensen.
Ad 1. Valg af dirigent
Steffen Fogh blev foreslået og valgt.
Dirigenten godkendte indkaldelse til generalforsamlingen.
Ad 2. Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår ændringer i lovene
Dirigenten spurgte, om der var nogen af de tilstedeværende, der havde
kommentarer til nogen af paragrafferne. Det var der ikke.
Ændringerne blev enstemmigt godkendt
Ad 3. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
Erik 2/3-2010

madbutikken
frisk smurte sandwich
• forskellige varme retter
• hjemmelavet pålæg
• mad ud af køkkenet
• og mange interessante specialiteter

madbutikken madbutikken
Klostervej 14 · 8680 Ry Tlf. 86 89 82 22 madbutikken-ry@ unisans.dk
Møllegade 4 · 8660 Skanderborg Tlf. 86 52 00 03 madbutikken-skb@unisans.dk
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URO-kalenderen
Nyt fra Ungdomsafdelingen

6 ungdomsroere mødtes d. 1. marts i svømmehallen for
at teste svømmefærdighederne. Der blev svømmet både
300 og 500 meter.
Svømmeprøven i søen er mandag d. 21. juni kl. 18. Obligatorisk for alle ungdomsroere.
Første ungdomsaften er d. 22. marts, hvis søen er isfri
- hvis ikke får I besked om, hvornår vi kan starte.
Der er naturligvis varm kakao og boller:)
Husk standerhejsning d. 20. marts. I kan tilmelde jer
spisning om aftenen til ½ pris: 75 kr.
Ro-hilsen Susanne

Vroldvej 59
Skanderborg
Tlf 86 52 15 27
12
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Stor festdag i Skanderborg roklub
Hvis det går som planlagt, vil vi kunne fejre
1.
2.
3.
4.

80 års fødselsdag
Indvielse af indgangsparti
Dåb af båd
Standerhejsning.

Vi er helt sikre på det første og sidste,
-hvilket bestemt er værd at deltage i

Lørdag den 20. marts
Kl 14.00 Standerhejsning
Med efterfølgende kaffe
Tilmelding ikke nødvendig

Kl 18.30 spisning
Pris 150 kr pr kuvert,
ungdomsroere 75 kr
Drikkevarer købes i klubben
Tilmelding til Kirsten Slumstrup
Slumstrupmadsen@familie.tele.dk, eller på opslag i klubhuset.

Adelgade 25A · 8660 Skanderborg · Tlf.: 86 52 35 52
www.mariusøltapper.com
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Vinterens gåture
Den 13. marts går turen til Sydsiden af Mossø.
Vi mødes ved roklubben kl. 9.30 og kører i biler til Voervadsbro el. Dørup, lidt
afhængig af hvilken vej vi vælger at gå.
Vær forberedt på at der kan være vådt flere steder.
Husk madpakken. Turen er på ca.12 km.
På gensyn
Grethe Dyrby

Den 15. Marts går vi en tur
(Endnu ikke fastlagt) vi slutter af med gule ærter i klubben. (Bødekassen
yder et bidrag, men et mindre beløb må påregnes).
Turen starter fra Roklubben kl. 9.00
Venlig hilsen
Willi
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Kreds madpakketure
Foreløbig er der planlagt følgende madpakketure i sydjysk kreds:
Søndag 9. maj: Skanderborg
Lørdag 29. maj: Nordborg
Lørdag 14. august: Esbjerg
Lørdag 4. september: Aabenraa
Det kommer måske en mere, og der kommer en seddel på opslagstavlen.
Erik

Tilbud om roaktiviteter fra DFfR
Outriggerskole modul A for voksne i Silkeborg 5. – 6. juni
Outriggerskole for ungdomsroere i Hadsund 11. – 17. juli
Ungdomslandslejr i Præstø 25. – 31. juli
SMART-weekend for 18 - 25 årige 6. – 8. august
Outriggerskole modul B for voksne i Silkeborg 14. – 15. august
DFfR lægger 2 udstationerede både på Ærø i år, så der bliver mulighed for at
leje bådene og få en tur i det smukke sydfynske øhav.
Der er også mange andre tilbud fra DFfR.
Følg med på opslagstavlen eller www.roning.dk
Erik

Kontingentsatser 2010
På generalforsamlingen blev det vedtaget at følge bestyrelsens forslag om en
kontingentforhøjelse på ca. 2 % - nemlig kr. 20 for seniorroere. Det giver følgende satser i 2010:
Seniorroere: Kr. 1.170,00
Ungdomsroere: Kr. 585,00
Ungseniorroere: Kr. 877,50
Veteranroere: Kr. 877,50
Familier med 2 personer: Kr. 1.755,00
Familier med 3 eller flere personer: Kr. 2.047,50
Passive: Kr. 175,00
Bestyrelsen
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KVALITETSVINE
UDSØGT SPIRITUS
LUKSUSCHOKOLADE
OG SPECIALITETER

VI PAKKER OG LEVERER TIL HELE LANDET

SKANDERBORG
MAHLERS VINHANDEL—ADELGADE 75
WWW.VINOBLE.DK—TLF. 8651 2212

Åbningstider
Man - Fre 07:00 - 17:30
Lør - Søn 07:00 - 15:00

Kalenderen
13/3: Gåtur Dørup-Mossø
15/3: Veteranvandretur
20/3: Standerhejsning
lørdag 10. april: rokursus
søndag 11. april kl. 10: medlemstur med madpakke (4 – 5 timer)
lørdag 17. april: rokursus
søndag 18. april kl. 10: medlemstur med madpakke (4 – 5 timer)
lørdag 24. april kl. 08: medlemstur (3 – 4 timer)
fredag 30. april + lørdag 1. maj + søndag 2. maj: Bededagstur – information
kommer senere
lørdag 8. maj kl. 08: medlemstur (3 – 4 timer)
søndag 9. maj kl. 9.30: kredsmadpakketur
Hvis der er nogen, der vil ro i 2 årers inriggere de dage, der er rokursus, skal I
kontakte Carsten først for at høre, om der er ledige både. 4’erne burde ikke være noget problem.
Medlemsturene lørdage og søndage er fastlagt for den første periode, og de skal
passes ind med rokursus og helligdage. Turenes mål og distance aftales blandt
de fremmødte. I næste nummer af Træsejlet vil der komme mere information
om de kommende ture.
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Træsejlet
Udkommer i 2010
med 8 numre, som du altid er
velkommen til at komme med
indlæg til. Indlæggene kan afleveres som renskrift sammen med
fotos til redaktøren med post eller E-mail.

Nr.

Deadline

1...........11.1.
2............ 1.3.
3...........12.4.
4...........10.5.
5...........14.6.
6...........10.8.
7...........20.9.
8...........8.11.

Udgivelse
19.1.
9.3.
20.4.
18.5.
22.6.
17.8.
28.9.
16.11

Tillykke med fødselsdagen

Uge 9-12
Veteraner

Marts
10
10
13
13
14
15
15
19
24
24
25
28
30
30

Hans Dollerup
Cathrine Skov
Henrik Broustbo
Kristine Møller
Anne Marie Sloth Stigsen
Kurt Mathiassen
Mette Juhl Wulff
Jonna Holst
Majken Glud Dalager
Claus Hilding Thomsen
Vibeke Johannsen
Kasper Wissing
Søren Sloth Stigsen
Kirsten Tholstrup Jensen

April
1
2
2
7
11
12
12
17
19

Hans Jørn Olsen
Jens Rasmussen
Nicolaj Sebastian Riishøj
Henrik Høgel
Else Plum
Peder Jensen
Axel Bonde
Thomas A. Kirkegård
Søren Dalager

Uge 13-14
Mona Pedersen
Charlotte Smed
Dorthe Jørgensen
Erik Kjædegaard
Gitte Staffe
Peder Jensen
Thomas Høj
Tommy Haubjerg Madsen
Trine Thorslund Jeppesen

Uge 15-16
Ungdomsroerne

Den ansvarlige på holdet finder i god tid en egnet dag

Rengøring af
klubhuset
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