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Udsigt fra Knolden ind over Dyreborg Skov.  

Fra gåturen efter generalforsamlingen den 6. marts 2011 

 



Formandens hjørne 

 
 
Generalforsamling 
 
Søndag d. 6. marts afholdte vi årets generalforsamling. Sammensætningen af den samlede bestyrelse er 
uændret efter generalforsamlingen, og efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med de 
samme poster som hidtil. 

 
Jeg vil gerne benytte formandens hjørne denne gang til at bringe formandens beretning: 

Beretning 

Ved starten af sæson 2010 havde vi store forhåbninger om at se en masse nye medlemmer i klubben. Vi 

holdt åbent hus i forbindelse med standerhejsningen den 28. marts og holdt in-struktionsweekend den 
17-18. april. Vi planlagde instruktionsforløbet frem til sommerferien med ungdomsaften tirsdag og 
instruktion mandage og onsdage. Vi sørgede for tilpas annoncering i lokalradio og ugeavis. 

Men interessen var desværre ikke så stor, som vi havde håbet. Vi havde den tanke, at det manglende 

forårsvejr holdt folk tilbage, og derfor holdt vi endnu et åbent hus den 19. maj og forlængede 
instruktionsforløbet tilsvarende. Interessen var fortsat lav.  Det er ikke kun i Faaborg, at man har haft 
svigtende tilgang – samme tendens er set i andre fynske klubber. Det var således ikke mange nye 
medlemmer vi fik i 2010 og dette var medvirkende til, at kun 2 kaniner meldte sig til året kanindåb, og 
bestyrelsen vedtog derfor at aflyse årets kanindåb.  

Med martsnummeret af Årebladet forsøgte vi at udgive Årebladet udelukkende som et elektronisk 
medlemsblad. Bladomdelerne blev pludselig arbejdsløse, og der skal lyde en tak til den forholdsvise 

usynlige skare af medlemmer, der igennem årene har bragt Årebladet rundt. Postvæsenet tog også sin 
del af slæbet med at få Årebladet ud i de fjerneste afkroge af øen, men her behøver vi ikke at sige tak – 
lønnen må være nok. Og lønnen til postvæsenet var en væsentlig grund til omlægningen til elektronisk 
blad – men også den kortere og billigere produktionstid, som gjorde det muligt at udsende Årebladet 
hver måned, var medvirkende til beslutningen. Jeg vil gerne takke den afgåede Årebladsredaktion og  
Karen og Morten for deres store arbejde i forbindelse med Årebladet omlægning.  

Vi var opmærksomme på de enkelte medlemmer, der ikke kunne modtage Årebladet pr mail, og sørgede 
for et passende antal papirudgaver i klubhuset. Da vi ikke har noteret utilfredshed med denne omlægning 
må vi konstatere at forsøget er vellykket, og vi fortsætter med vores elektroniske Åreblad. 

I brevet der fulgte med den første kontingentopkrævning i år, blev yderligere et forsøg med den nye 
teknik bekendtgjort.  En stor del af klubbens medlemmer benytter homebanking, og ved den anden 
kontingentopkrævning i 2011 vil vi prøve, om medlemmerne, efter instruktion i Årebladet, vil betale 

deres kontingent uden forudgående skriftlig opkrævning. Har man ikke mulighed for dette, kan man ved 
aflevering af den lille seddel, stadigvæk få en skriftlig opkrævning med girokort.   

På klubbens hjemmeside kan man også altid finde de seneste numre af Årebladet. Vi har i bestyrelsen 
arbejdet på at få hjemmesiden til at fungere bedre. Det er vigtigt at gamle informationer fjernes og vi har 
diskuteret forskellige tiltag. Mange rohold aftaler i dag roture via mail, og det ville være oplagt at bruge 
hjemmesiden til kommunikation omkring roture. Vi er ikke færdige med disse overvejelser, og dette er et 
område, hvor der er mulighed for at lægge et arbejde for den rette person. 

Motions- og Turudvalget har i årets løb arrangeret flere gode ture til de nærmeste lokaliteter, og eksotiske 
destinationer som Berlin, København og Silkeborg. Men udvalget arbejder hele året og i vintersæsonen 

har der været flere velbesøgte traveture. Jeg tror, at vi er mange, der er glade for dette tiltag. som gør 
det muligt at komme ud i naturen også ved vintertid, og som gør det muligt at møde de medlemmer af 
klubben, som man ellers ikke ser udenfor rosæsonen.  

Formiddagsroningen har også i 2010 været en vigtig aktivitet i klubbens liv. Vi har efterhånden flere og 

flere medlemmer, der har mulighed for at ro om formiddagen og for hvem morgenro-ning ikke er så 
realistisk. Jeg håber meget, at tovholderne i dette fortsætter i den kommende sæson med samme 
ihærdighed. 



Den 5. juni festligholdt vi klubbens 110 års fødselsdag med forskellige aktiviteter fra morgen-stunden 

med morgenbord med Grethes kagemand  – roning i løbet af dagen – og en festlig aften med spisning. 
Tak til gammelroerne og Fynskredsen for gaverne. Det blev en meget vellykket dag. 

Sea Challenge kom forbi Faaborg 1-2. august og forløb i år uden vejrproblemer. En stor tak til alle de 
medlemmer der hjalp til denne dag. Som det fremgår af regnskabet giver dette arrangement et ikke 
ubetydeligt tilskud til klubbens økonomi. 

I stedet for den aflyste kanindåb valgte vi i bestyrelsen at afholde en større fest i forbindelse med 
standerstrygningen. Om eftermiddagen afholdt vi pålidelighedsroning hvor 3 både deltog. Jeg anser dette 
tiltag som en passende afløsning for en egentlig klubkaproning – medlemsskaren taget i betragtning. 

Sidst på året 2010 startede vi renoveringen af ergometerrummet, et arbejde der pågår i denne stund. 
Jeg tror det er et vigtigt aktiv for klubben at have dette tilbud, især udenfor rosæsonen. Det ser ud til at 
det nyrenoverede ergometerrum kommer til at skabe en god ramme for indendørsroningen i fremtiden.  

I 2010 roede vi i alt 26.693 km i robåde og 2.162 i kajak. 3 medlemmer fik åre ved standerstrygningen, 
nemlig guld til Niels O. og sølv til Susanne og Finn. Tillykke. 

Aktiviteten har i 2010 stort set været som de foregående år, medlemstallet og vejret taget i betragtning.  

Medlemstallet er pr. 1. januar 2011 102 et fald på 10 fra sidste januar. En tredjedel af vores medlemmer 
er 60 år eller derover.  

Vi må gøre vores bedste for, at vi får en medlemstilgang i 2011. I bestyrelsen vil vi gøre vores bedste for 
at henlede opmærksomheden på mulighederne for at blive medlemmer af klubben. Men den bedste 
metode er mund til øre metoden. Har du en arbejdskammerat eller familie-medlem som måske kunne 
blive roer, så gør du klubben en stor tjeneste ved at invitere vedkommende en tur med i roklubben og 
bruge et par timer på at fortælle om klubben og tage vedkommende med på en lille prøvetur. Vi andre 
skal huske at tage godt imod, når vi ser et nyt ansigt. 

Andelen af medlemmer over 60 år er stigende, og samtidigt hermed er der stort set ingen ungdomsroere 
længere. Jeg tror det er vigtigt, at vi ikke kæmper imod trenden – klubben er for de mennesker der nu 

engang er medlemmer. Og nye medlemmer bliver i klubben, hvis de finder grupper, som de naturligt kan 
indgå i – altså nye medlemmer der bliver, er først og fremmest nogle lige som os. 

I kajak roede de tre mest roende 1838 km svarende til 85 %, og alle disse 3 medlemmer er ikke længere 
medlemmer af klubben. 

I Faaborg er der nu en velfungerende kajakklub, som vi ønsker alt muligt godt for. Det er helt naturligt, 
at de mest aktive kajakroere i vores klub søger hen i Faaborg Kajakklub. Vi må se i øjnene, at vi stort set 
ikke længere kan tilbyde kajakinstruktion. Bestyrelsen lægger derfor op til, at kajakroningen 
nedprioriteres. Vi vil ikke tilbyde instruktion til nye medlemmer. Som konsekvens af dette vil jeg foreslå 
den nye bestyrelse, at vi udmelder os af Dansk Kajakforbund.   

Vi vil fortsat have kajakker i klubben til de medlemmer, der mestre denne sportsgren.   

Vores bådebestand er god og vi blev i 2010 forskånet for større uheld. I bestyrelsen har vi som 
konsekvens af dette besluttet, at den næste større investering ikke skal være en robåd, men nyindretning 
af bådehallen. Vi vil i den kommende tid undersøge mulighederne for at installere forskellige former for 
hejseværk. Kunne vi med et passende hejseværk få både i 3 lag, så kunne vi opnå flere ting. For det 
første bliver bådeparken mere overskuelig og der bliver mindre risiko for skader. Men for det andet vil det 
også ergonomisk være godt, hvis vi kan undgå de tunge løft. 

Til slut vil jeg gerne takke den samlede bestyrelse for et godt samarbejde i det forløbne år. Det har været 
en fornøjelse at arbejde sammen med jer alle, og det er en glæde, at der er plads og lyst til at udfolde de 
forskellige ekspertiser, der findes i den nuværende bestyrelse.  

Gert Flensberg  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 
 

Gamle Roere 
 

Vi indkalder herved til ordinær generalforsamling. 

 

Torsdag, den 24. marts 2011 kl. 18.30 i Roklubben 

 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formanden aflægger beretning. 

3. Kassereren forelægger regnskabet til godkendelse. 

4. Fastsættelse af kontingent for indeværende år. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: 

Poul Andersen 

Frank Dibbern 

Anni Dibbern 

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er: 

Harry Kjeldsen 

Torben Basnæs Christensen 

7. Valg af 2 revisorer. På valg er: 

Jørgen Rise 

Erik Steiner 

8. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er Grethe Kjeldsen. 

9. Indkomne forslag, indsendes senest 12. marts 2011. 

10. Eventuelt. 

 

Efter generalforsamlingen bydes på buffet. 

 

Pris kr. 60 pr. person. 

Vin, øl, vand til sædvanlige priser. 

Gæster er velkomne.  

 

OBS 

Tilmelding til buffet er nødvendig senest 12. marts 2011 til Anni Dibbern,  

tlf. 30493718 (også SMS), eller e-mail: dibbern@os.dk 

 

Vi glæder os til at se Jer. 

 

Bestyrelsen 
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Roklubbens regnskab for 2010 med noter er medsendt i særskilt dokument. 
 

 

Instruktionsweekend den 30. april og 1. maj 2011 
 

Vi holder instruktionsweekend lørdag den 30. april og søndag den 1. maj 2011. Der er 

mulighed for interesserede at besøge Roklubben ved 

 

Åbent Hus onsdag den 13. april 2011 kl. 19.00 

 

Der kommer annonce i Ugeavisen og indslag i lokalradioen. 

 

Vi vil meget gerne have mange nye medlemmer, og jeg vil bede klubbens medlemmer 

opfordre interesserede til at møde op til Åbent Hus.  

 

Jeg vil også gerne høre fra medlemmer, der vil hjælpe med instruktionen. Vi har 

instruktørmøde den 31. marts kl. 19.00-20.00.  

 

Vi vil i år lige som sidste år opfordre og invitere sidste års nye roere til at melde sig 

som hjælpere ved instruktionen -  både for at være ”den erfarne” i robåden og for at få 

genopfrisket roningen. 

 

Tilmelding til instruktion kan ske i Roklubben den 13. april eller til Bodil på tlf. 

29808224 eller mail bodilmadsen@hotmail.com 

 

Standerhejsning 
Søndag den 27. marts 2011 kl. 10.00 

Standerhejsning med efterfølgende roning! 

Vi håber på godt vejr og masser af roere, 

så vores både kan komme på vandet! 

 

 
 

mailto:bodilmadsen@hotmail.com


Der er stadig 2 arbejdslørdage tilbage inden rosæsonen starter.  

 

Der  mangler bl.a. 

 færdiggørelse af ergometerrum  

 polering af de sidste glasfiberbåde 

 bådebroen skal renses 

 den sidste rengøring og oprydning 

 

så mød op lørdag den 12. og 19. marts kl. 9.00 

og giv en hjælpende hånd med at gøre klar til 

den nye rosæson.   

Roklubbens koben er vendt hjem !!! 
  

I Årebladets i februar måned stod der, at man gik ud fra at kobenet blev behandlet "helt 

pænt". Det viste sig at være en sandhed med modifikationer. 

  

Benet tilhørte oprindelig en "sortbroget ko", men da den langsommelige låner sneg sig til 

at tilbagelevere kobenet, lignede det mere et ben fra "rød dansk malkerace". 

  

Men hellere få et dårligt ben end helt at miste det. 

  

Altså: Hvis man låner værktøj eller andet i klubben, er det en betingelse at man skriver 

en seddel, som lægges i værkstedet med oplysning om, hvem der har lånt hvad, og 

hvornår man har tænkt sig at aflevere det igen. 

  

Hilsen fra "Det arbejdende folk" 

 

 

Morgen- og formiddagsroning 
 

Til morgenroning kl. 7.00 mangler vi 1 til 2 faste roere, så hvis det har din interesse, kan 

du kontakte Peder.   

  

Formiddagsroning er også i år som udgangspunkt mandag og onsdag kl. 9.00. 

Formiddags-holdene er ikke faste hold og alle kan møde op uden forudgående tilmelding 

eller aftale. Bådeholdene sættes kl. 9.00, når vi ser, hvor mange der er mødt op.  

 

Peder - telefon 62618153 eller pr. mail peo@mail.tele.dk 

mailto:peo@mail.tele.dk


  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Flere billeder fra gåturen fra 

Dyreborg og Knold den 6. marts 2011 

 

 

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

 
 
 

mailto:bertelsen.karen@gmail.com
mailto:mnibib@gmail.com


 

 Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

Marts 2011 

Lør. 12.  9.00 Arbejdsdag 

Lør. 19. 9.00 Arbejdsdag 

Sø. 27.  10.00 Standerhejsning  

Ons. 31.  19.00-20.00 Instruktørmøde  

April 2011 

Søn. 3. 9.00 Fælles rotur 

Ons. 13.  19.00 Åbent Hus  

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  

Juni 2011 

Sø. 5.  9.00 Fælles rotur 

Lø. 18.   Landsmotionsstævne i Skive 

Juli 2011 

Sø. 3. 9.00 Fælles rotur 

Sø. 31.   Sea Challenge 

August 2011 

Sø. 7.  9.00 Fælles rotur 

On. 17.  18.00 Madpakketur til Svelmø 

Lø. 20.   Kanindåb 

Sø. 28.   Måneskinstur 

September 2011 

Fr.-Sø. 2-4.  Fællestur til Slesvig 

Oktober 2011 

Sø. 2.   Fælles rotur 

Fr.-Sø. 7.-9.  Løvfaldstur på Gudenåen  

Sø. 30.  Standerstrygning  

November 2011 

Fr. 25.  Julemaddag  

 

Roklubbens hjemmeside 
 

Følg med på www.faaborg-roklub.dk   

 

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

