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  30. årgang 

ÅREBLADET  

Læs inde i bladet... 

• Formandens hjørne 

• Herreaften 

• Pigeaften 

• Gåture   

Udsigten fra Roklubben nytårsdag  

 
Figur 1 

 



Formandens hjørne 

Først vil jeg gerne ønske alle medlemmer og venner af Faaborg Roklub et rigtigt 
godt nytår, og en stor tak for 2010. Jeg håber alle i 2011 vil få gode oplevelser 

på vandet og i sociale sammenhænge. 

Nytårsaften var vi 25 som hjalp hinanden ind i det nye år. Det blev som 
sædvanligt en hyggelig aften – en stor tak til alle, som gav et bidrag til 
festligheden. 

For herrernes vedkommende bliver årets første store udfordring HERREAFTEN 
FREDAG DEN 28. januar kl. 18.30. Her vil vi på den sædvanlige måde gøre 

status over året, der er gået og livet i al almindelighed.  For at vi kan proviantere 
på betryggende måde, skal du lige give besked om, at du deltager til mig – skriv 

dig på listen i klubben eller send en mail, ring eller SMS inden søndag den 23. 

Vi har i bestyrelsen søgt TrygFonden om en hjertestarter til opsætning i klubben 
eller tæt på klubhuset. Vi har desværre fået afslag, men opgiver ikke tanken, da 
vi mener, at det ville være meget relevant med en hjertestarter på Langelinie, 

hvor mange mennesker nyder fjorden hele året. 

Fra den 24. juli til den 30. juli skal Faaborg Roklub være rammen omkring DFfR’s 
Ungdomslandslejr .  Landslejren skal låne 5 af vores både og overnatte i telte 
på det grønne areal øst for klubben. Jeg håber alle medlemmer vil tage godt 

imod disse gæster og se det positive i, at ungdomsroere skaber liv i klubben og 
på vandet, forhåbentligt som god reklame for vores sport. 

 Jeg håber mange får både tid og lyst til at give en hånd på de planlagte 
arbejdslørdage. Der bliver opgaver for enhver smag – rengøring, maling, 

renovering af motionsrum og klargøring af både.  

Gert Flensberg. 

 

 

Arbejdsdage inden standerhejsning 

 
Der er planlagt 7 arbejdsdage inden, vi skal på vandet igen. Følgende lørdage er planlagt: 

Lørdag den 15. Januar   

Lørdag den 22. januar 

Lørdag den 19. februar 

Lørdag den 26. februar 

Lørdag den 5. marts 

Lørdag den 12. marts 

Lørdag den 19. marts 

 

Mød op og giv en hånd med – der er mange forskellige gøremål – så der er ingen grund til 

at holde sig tilbage. 

Mød op kl. 9.00 – vi slutter med frokost kl. 13.00.  
 



 

 

Herre-aften 
Fredag den 28. januar 2011 – kl. 18.30 

Menu .:hvad der bydes 

 

Tilmelding til  Gert 41601142  

eller på listen i klubben 

Hans Henrik, Niels Fritsdal, Palle Jørgensen og 

Gert. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Pigeaften 
 

Vi er klar til den traditionsrige pigeaften:  

 
FREDAG D. 4. februar 2011 kl. 18.00 

 
I kan som tidligere år forvente: 

 Spændende menu 
 Hyggeligt og festligt samvær 

 Underholdning 
 Konkurrence om retten til at arrangere næste års pigeaften 

 
Tilmelding senest 1. februar på opslagstavlen i Roklubben eller:  
Anne-Grethe Caben,  tlf. 62610680 eller  

Susanne Møller Duus, tlf.  26712575 -  smduus@gmail.com 
 

Hilsen Lisbeth, Lene, Anne-Grethe og Susanne 

 

 

 

mailto:smduus@gmail.com


 

 

Ergometer-ro-rummet 
 
Vi er nu startet på at sætte rummet i stand med nyt loft, maling og ny 
gulvbelægning. Indtil arbejdet er afsluttet,  foregår roningen i 

omklædningsrummene.  
 

Hilsen 
Bestyrelsen  
 

 

Efterlysning af klubbens koben. 

 
Der må være en eller anden, som har lånt klubbens koben uden at have leveret 

det tilbage ”endnu”. Det kan oplyses, at det var savnet rigtig meget i lørdags, da 
loftet i ergometerrummet skulle brækkes ned. 

 
Det burde være en gylden regel, at hvis man låner noget i klubben, er det 
mindste man kan gøre, at lægge en seddel med, hvem der har lånt hvad, og 

hvornår man havde tænkt sig at aflevere det igen. Udlån af længere varighed bør 
aftales på forhånd. 

 
Det arbejdende folk 
 
 

 

 
Redaktion:  
Karen Bertelsen, 20 13 90 85, bertelsen.karen@gmail.com 
Morten Nielsen, 22 95 91 09, mnibib@gmail.com 
 

 
 
 

 

 

 
Fra gåturen den 5. dec. 2010 på Ø-havsstien fra Åstrup til Faaborg  
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Gå- og roture  

 
Hver den første søndag i måneden uden for rosæsonen er der planlagt en gåtur. 
Der vil forud for hver gåtur enten i Årebladet eller ved  mail blive oplyst 

tidspunkt, og hvor turen går hen. 
 

Årets første tur var den 2. januar, før nytårskuren. Der var mødt rekord mange 
op til turen. Om det var på grund af nytårsforsætterne eller bare på grund af 
det gode vejr, er ikke til at vide, men det var en skøn gåtur i dejligt solskin og 

med udsigt fra Lucienhøj og Pipstorn ud over fjorden. Et par timers gåtur blev 
det til, og så var der jo lidt bedre plads til champagne og kransekage. 

 
Næste gåtur er søndag den 6. februar 2011 kl. 10.00.  
 

Efter generalforsamlingen den 6. marts er der  planlagt en gåtur med 
medbragte madpakker.  

 
Efter standerhejsning den 27. marts, er der planlagt en række roture. Den 
første søndag i hver måned har vi en fællestur, hold jer orienteret om de 

praktiske oplysninger i Årebladet eller på mailen. 
 

Fællesturen er i år planlagt til weekenden den 2.-4. september. Hvis det er 
muligt at leje både m.v. vil turen gå til Slesvig. I vil hører nærmere, når vi har 
fået turen på plads. 

 
Datoerne vil fremgå af aktivitetskalenderen i Årebladet, på hjemmesiden og på 

opslagstavlen i roklubben. 
 
Hilsen  

Turudvalget 
 
 

Roklubbens bestyrelse 2010 

 
Gert Flensberg, formand. tlf. 41 60 11 42, gertminor@stofanet.dk  

Jan Madsen, næstformand, tlf. 29 45 14 63, jan@ing-madsen.dk  
Lars Barnebjerg, tlf. 40 58 49 34, lars@barnebjerg.dk  

Lone Hansen, kasserer. tlf. 62 64 12 19, lonehansen@dbmail.dk  
Bodil Madsen, instruktion, tlf. 29 80 82 24, bodilmadsen@hotmail.com  
Søren Skytte Jørgensen, ro- og materialechef, tlf. 40 27 37 47, s.skytte.jorgensen@stofanet.dk  
Jane Snedevind, sekretær, tlf. 22 53 52 88, jane.s@spaantec.dk 
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Fra nytårskuren 2. Januar 2011, hvor ca. 30 fremmødte traditionen tro ønskede hinanden godt nytår 

 med champagne og Rosas hjemmebagte kransekage.   

 

 

 

 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

Januar 2011 

Lør. 15.  9.00 Arbejdsdag 

Lør. 22.  9.00 Arbejdsdag 

Fr. 28.  18.30 Herreaften 

Februar 2011 

Fr. 4.  18.00 Dameaften  

Sø. 6.  10.00 Gåtur 

Lør. 19.  9.00 Arbejdsdag  

Lør. 26.  9.00 Arbejdsdag 

Marts 2011  

Lør. 5.  9.00 Arbejdsdag 

Sø. 6. 10.00 Generalforsamling 

Sø. 6.   Gåtur efter generalforsamlingen  

Lør. 12.  9.00 Arbejdsdag 

Lør. 19. 9.00 Arbejdsdag 

Sø. 27.   Standerhejsning  

April 2011 

Søn. 3. 9.00 Fælles rotur 

Lør. 30.   Instruktionsweekend 

Maj 2011 

Sø. 1.    Instruktionsweekend  

Sø. 8.  9.00 Fælles rotur  

On. 18.  18.00 Madpakketur til Bjørnø 

Sø. 29.  5.00 Morgenrotur  

 

Roklubbens hjemmeside 
 

Følg med på www.faaborg-roklub.dk og se de seneste nyheder, ro-statistik m.m.  

http://www.faaborg-roklub.dk/

