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Tillykke til Rochefen  med de 40+ 

 



Formandens hjørne 
 

 

I disse dage modtager alle medlemmer et brev fra roklubben med indkaldelse til general-

forsamlingen søndag den 6. marts kl. 10.00. Vi har valgt sammen med indkaldelsen at 

udsende opkrævning af kontingent for første halvår 2011 samt et brev om fremtidige 

kontingentopkrævninger. Som der står i brevet er det mere eller mindre almindeligt, at 

folk bruger netbank i forbindelse med betaling af regninger, og mange medlemmer 

indtaster blot klubbens girokontonummer i deres hjemmebank-system. Hvis vi oplyser 

medlemmer om kontonummer, beløb og betalingsfrist i en mail eller i årebladet, så kan vi 

spare udgifterne og besværet med at udsende breve til alle medlemmer. Det er derfor 

tanken at vi ved anden kontingentopkrævning i 2011 vil prøve en sådan fremgangsmåde. 

Vi vil selvfølgelig gøre vores yderste for så grundigt som muligt at orientere om 

fremgangsmåden. Vi ved, at ikke alle medlemmer benytter netbank til deres 

bankforretninger. Derfor er der i brevet en talon som kan afleveres i postkassen i 

roklubben, og alle som afleverer denne, vil fortsat få kontingentopkrævninger skriftligt 

med et girokort til betaling i bank eller på posthuset. 

  

Inden vi hejser standeren den 27. marts forestår nogle forberedelser til den kommende 

sæson. En af disse forberedelser er et eftersyn af svømmebeviserne. Jeg minder lige om 

reglerne. Alle medlemmer skal have en svømmeprøve, som er maksimalt 3 år gammel. 

For roning i robåde skal beviset lyde på mindst 400 meter fri svømning i svømmehal eller 

300 meter i frit hav. For roning i kajak er kravet 600 meter.  

 

Hvis man vil nøjes med at ro indenfor dagligt rofarvand kan man nøjes med at aflægge 

én prøve, og efterfølgende en gang for alle med et brev til bestyrelse afgive en tro og 

love-erklæring om, at man er i stand til at svømme.    

Medlemmer med følgende numre har på nuværende tidspunkt ikke et gyldigt 

svømmebevis: 

3 – 4 – 6 – 9 – 12 – 14 – 15 – 16 – 18 – 33 – 47 – 55 – 61 – 66 – 77 – 88 – 103 – 109 – 

112 – 121 – 122 – 129 – 147 – 151 – 207. 

 

En anden forberedelse inden sæsonstart er både-klargøring. Næste arbejdslørdag er 

lørdag den 19. februar. Med hensyn til ergometerrummet går arbejdet efter planen. 

Nedtagning af det gamle loft er færdigt, og det forventes, at murerarbejde vil blive 

færdigt den 19. februar. Fra denne dag kan vi uden håndværksmæssige forkundskaber 

være med til det videre arbejde. 

 

Jeg håber at se rigtig mange af klubbens medlemmer til generalforsamlingen, så vi 

sammen kan få gjort status og få debatteret de spørgsmål som måtte være aktuelle. 

 

Gert Flensberg.   

  

 

 

Arbejdsdage inden standerhejsning 
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 ca. kl. 13.00.  
 



Årets Pige-aften 

 
Den første fredag i februar måned mødte traditionen tro 25 veloplagte og festklædte piger 

frem til en af årets store begivenheder i Roklubben og som sædvanlig var der intet sluppet ud 

om aftenens arrangement.  

 

Dette  års arrangører af pigeaften -  Lisbeth, 

Anne Grethe, Susanne og Lene  - bød 

velkommen og afslørede menuen – 6 

forskellige supper: 

 

 Fiskesuppe 

 Minestrone suppe 

 Hvidløgssuppe 

 Tai-suppe 

 Hindbærsuppe m/vanilieis 

 Appelsinsuppe  m/chokoladeis 

 

alle fantastisk veltillavede supper med hjemmebagt brød og de fleste fik vist smagt alle slags 

og som alle fik stor ros fra gæsterne.  Specielt populære var dessertsupperne, som vist var nye 

for de fleste af os – og alt dette for en pris af kr. 100,00 pr. deltager.   

  

Under spisningen blev der sunget nogle omdelte sange og afholdt en sjov konkurrence, hvor 3 

hold havde svaret rigtigt på alle opgaver. Efter lodtrækning vandt Annie, Grethe, Henny,  Ulla 

og Alice det ærefulde hverv at arrangere næste års pigeaften.  Dette års arrangører var ellers 

enige om, at hvis ingen ville påtage sig at arrangere næste års pigeaften, var de såmænd klar 

til at tage et år mere.  

 

Efter spisningen blev bordene ryddet ud til 

siden og der skulle motioneres. Ballroom-

fitness (hedder det vist ) og som er for-

skellige danse, som udføres uden partner, 

så ingen behøver at blive trådt over tæer-

ne.  Under Susannes kyndige vejledning fik 

vi rørt såvel benene og lattermusklerne.   

  

Og som tidligere års pigeaftener fløj tiden 

af sted, når man er i godt selskab og snart 

var aftenen forbi.  

 

 

Tak til dette års ”Suppe-piger” og vi glæder os allerede til at se, hvad det nye hold finder på 

næste år.  

 

Karen – 36 

 

PS – rigtig mange spurgte efter opskrifterne. Nedenfor får I opskrifterne på de 2 dessert-

supper. Opskrifter på flere af supperne vil blive lagt ind på Roklubbens hjemmeside sammen 

med mange andre gode gamle og nye roklub-opskrifter.    

 

 

Marts-gåturen  
 

Efter generalforsamlingen den 6. marts  går vi en tur.  

Husk madpakke, som vi spiser undervejs.  
 
Hilsen  

Turudvalget 
 
 



 

Hindbærsuppe 

4 personer. 

 

½ liter hindbær 

3 dl vand 

2 dl hvidvin 

1 spsk. friskpresset citronsaft 

½-3/4 dl melis 

1 tsk. vaniljesukker (jeg brugte lidt vaniljestang) 

Jævnes med majsstivelse. 

 

Pynt. 

Hindbær 

I roklubben blev suppen serveret med vaniljeis. 

 

Kog hindbær, vand og vin op, så hindbærrene går i stykker. Si saften fra hindbærrene.  

Smag til med melis og citronsaft.  

Jævn suppen. 

 

 

Appelsinsuppen 

4 personer. 

 

2 kopper appelsinjuice. 

¼ kop melis 

2 spsk. majsstivelse 

2 store appelsiner – skrælles og skæres i stykker. 

En anelse vanilje. 

 

Appelsinjuice, sukker og majsstivelse bringes under omrøring i kog 

og koger 1-2 minutter under omrøring. 

Fjernes fra varmen og tilsættes appelsinstykkerne. Det blandes godt. 

Serveres med is – evt. chokoladeis. 

 

 

 

 

 

 

Roklubbens hjemmeside 
 

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

meget  

 

Efterlysning 

 
Har du lyst til at hjælpe klubben med instruktion af de nye medlemmer??? 

Der er instruktørkursus i Odense den 26-27. februar. Desværre er det på vej til at blive 

aflyst - men hvis du ringer eller skriver til mig inden søndag aften, kan vi måske nå at 

redde det. 

Næste mulighed er den 26-27. marts i Esbjerg.  

Medlemmer der tidligere har deltaget i instruktørkurser siger, at de også har været 

glade for at få deres egen roteknik afpudset og i det hele taget få en større indsigt i 

roteknik. 

 

Jeg hører gerne fra interesserede 

 

Gert Flensberg     mail:   gertminor@gmail.com    tlf: 41601142 

 

http://www.faaborg-roklub.dk/
mailto:gertminor@gmail.com


 

 

Ordinær generalforsamling. 
 

Faaborg Roklub indkalder herved til ordinær generalforsamling søndag den 6. marts 2011 kl. 10.00 i klubbens lokaler. 

 

Dagsorden ifølge lovene: 

 

1. . Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsen beretning for 2010. 

3. Godkendelse af regnskab for 20 10. 

4. Orientering om budget for 2011. 

5. Fastlæggelse af kontingent for 2011 j fr. §3. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. §9 

                              På valg er:  

                                                           Lone Hansen - kan genvælges 

                                                           Bodil Madsen - kan genvælges 

                                                           Jan Madsen (afløste Jesper midt i en periode) – 

                                                           kan  genvælges. 

 

8. Valg af 2 suppleanter 

                               På valg er Helge Hermansen 

 Marie Jakobsen 

 

9. Valg af 2 revisorer og I revisorsuppleant 

                               På valg er Finn Madsen 

 Karen Bertelsen 

 Jonna Stenfeldt (suppleant) 

10. Eventuelt 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen. 

 

Med venlig hilsen p.b.v. 

 

Gert Flensberg 

 

Ifølge §4 har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved 

personligt fremmøde. 

 

 

 
Til ”Det arbejdende Folk” 

 
Jeg har erfaret, at jeg var savnet  en lørdag i det tidligere  januar, da loftet i 

ergometerrummet blev brækket ned. 
 

Manden, som har lånt mig, er ellers flink nok og har da 

behandlet mig helt pænt, men hvis han er rigtig flink, 
leverer han mig meget snart tilbage til den gode gamle 

Roklub med alle dens flittige roere – sådan at jeg kan tjene  
”Det arbejdede Folk” i mange år endnu.  
 

Hilsen og forhåbentlig på snarlig gensyn fra – 
jeres gamle koben         

                     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

Februar 2011 

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  

Oplevelsesture med DFfR 
 

Til sommer giver DFfR mulighed for at komme på ferielangtur. 

I uge 27 og 28 er der 2 ens ture i Det Masuriske Søområde i Polen. Prisen er 

kr. 4.900 og der er tilmelding senest 1. marts. 

I uge 33 er der en tur i Lillebælt og farvandet syd for Fyn.  

 Prisen er kr. 2.600 og der er tilmelding senest 1. marts. 

Se beskrivelse af turene på opslagstavlen eller på www.roning.dk 
 

 

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 

 
 
 

http://www.roning.dk/
mailto:gertminor@stofanet.dk
mailto:jan@ing-madsen.dk
mailto:lars@barnebjerg.dk
mailto:lonehansen@dbmail.dk
mailto:bodilmadsen@hotmail.com
mailto:s.skytte.jorgensen@stofanet.dk
mailto:jane.s@spaantec.dk


 

 

 
 

 

Fra nytårs-gåturen søndag den 2. januar 2011 

med høj blå himmel og udsigt over vandet fra Lucienhøj. 

 

 

 

 
 

 

 
Redaktion:  

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