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  31. årgang 

ÅREBLADET  

Læs inde i bladet... 

• Formandens hjørne 

• Indkaldelse til generalforsamling 

• Herreaften 

• Pigeaften   

• Åreknuden 

 

 
Katterød Rev – første søndag i februar 2012, hvor fjorden er ved at fryse til og 

kun har efterladt en lille våge til blishøns, ænder og svaner.  

 



Formandens hjørne 
 

Siden sidste nummer af årebladet er der til alle medlemmer udsendt indkaldelse til general-

forsamling og opkrævning af kontingent. Jeg beklager, at det et par steder er gået lidt for 

hurtigt, således at et par 11-taller ikke var blevet rettet til 12 - sådan går det, når man er for 

hurtig og genbruger tekster fra sidste år. 

 

Brevet om generalforsamling kan man genfinde andetsteds i dette nummer. 

 

Med hensyn til kontingent vil bestyrelsen til generalforsamlingen foreslå følgende satser: 

 

 1. halvår 2. halvår I alt 

Seniorer 775 800 1575 

Ungdom 585 600 1185 

Nye seniorer   1180 

Nye ungdom   890 

Vinterkontingent   600 

Passive   130 

 

Hvad er nu vinterkontingent for noget? Betaler man vinterkontingent kan man bruge klubbens 

faciliteter i form af omklædningsrum, bådebro til badning og roergometerrum m.v. i 

tidsrummet fra standerstrygning til standerhejsning.   

 

Sammen med kontingentopkrævningen er udsendt den nye kode til klubhuset som træder i 

kraft ved standerhejsningen. Jeg har taget kritikken fra sidste år til følge, og jeg håber, at jeg 

har lavet en mere brugervenlig kode. 

 

En del af forberedelserne til den nye rosæson er også at efterse ens svømmebevis. Reglen er, 

at man for at ro i robåde skal aflægge en svømmeprøve på 400 m i svømmehal eller 300 

meter i åbent hav. For kajakroning er kravet 600 meter. Denne prøve er gældende i 3 år. Har 

man tidligere aflagt en prøve og ønsker man ikke at ro udenfor dagligt rofarvand, så kan man 

aflevere en svømmeerklæring til formanden om, at man stadig besidder de 

svømmefærdigheder, man én gang har vist.  

 

Jeg har ved gennemgangen af medlemslisten fundet følgende medlemmer, som ikke har, eller 

som snart ikke har nogen gyldig svømmeprøve: 

3 - 6 - 8 - 9 - 12 - 15 - 25 - 41 - 44 - 47 - 50 - 54 - 55 - 60 - 66 - 68 - 69 - 74 - 82 - 92 - 98 - 

102 - 129 - 147 - 155 - 166 - 168 - 182 - 190. 

 

Vi har en aftale med Faaborg Svømmehal, at hvis man kommer fra roklubben, kan man få 

livredderen til at bevidne en aflagt svømmeprøve. 

 

Klubbens opholdsstue og køkken bliver flittigt brugt til fester og lignende. Det er ikke 

nødvendigvis alle gæster, der kender til robåde, deres værdi og den omtanke man skal have, 

når man er i nærheden af bådene. Jeg må derfor indskærpe, at hvis man lejer klubben til en 

privat fest, så er bådehallen ikke omfattet af lejemålet og kan ikke bruges som legeplads eller 

rygekabine. Disse aktiviteter skal foregå udendørs -  eventuelt på terrassen.  

 

Med rohilsner Gert 

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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Faaborg Roklub 

Færgevej 19 – 5600 Faaborg 
 

Ordinær generalforsamling. 

 

Faaborg Roklub indkalder herved til ordinær generalforsamling søndag den 4. marts 2012 kl. 14.00 i 

klubbens lokaler. 

 

Dagsorden ifølge lovene: 

 

i . Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsen beretning for 2011. 

3. Godkendelse af regnskab for 2011. 

4. Orientering om budget for 2012. 

5. Fastlæggelse af kontingent for 2012 j fr. §3. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. §9 

 

               På valg er:  

 Jane Snedevind                              Ønsker ikke genvalg 

 Søren S. Jørgensen                        Kan genvælges 

 Gert Flensberg                               Kan genvælges 

 Lars Barnebjerg                             Ønsker ikke genvalg 

  

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 

 Bente Ålund 

 Henny Tikøb (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. 

 

 

 



 

Herreaften 2012 
 

Endelig oprandt den store aften som vi havde ventet på – Herreaftenen - en aften uden 

unødig risiko for at vi skulle blive ofre for et uventet sundhedsflip fra en  bedre vidende 

sundhedsguru. 

 

Denne aften kunne vi i fred og fordragelighed indtage et herrer måltid – GULE ÆRTER med 

diverse flæsk & pølse  - kort sagt alt det der efterhånden er forbudt i diverse kostplaner. 

Jeg forstår ikke, at dette meget varierede måltid er blevet så udskældt – det er et meget 

varieret måltid som indeholder grøntsags – og kødfibre i store mængder, hvortil der serveres 

flere korn – og rodfrugts produkter f.eks. øllet er brygget på basis af kornsorten byg, 

brændevinen er brygget på basis af kartofler alt sammen sunde og velnærende fødevarer. 

 

Nå - men aftenen forløb heldigvis ganske som den plejer – Ærterne serveres og fortæres 

imedens der føres mange dybsindige samtaler med ligesindede og Harry fortæller de 

sædvanlige og velkendte anekdoter, som ofte bliver fulgt op med små løgne historier fra det 

virkelig liv. 

 

Et af aftenens højdepunkter et afsløringen af næste arrangørgruppe – i 2013 skal denne 

festaften arrangeres af Søren Jørgensen, Palle Johansen, Bent Mouritsen og Erik Feddersen. 

En stor tak til den arrangerende gruppe Jørn, Jan, Carsten samt Torben B. for et godt 

arrangement.  

 

Lars B. 

 

(… og hvad bestod desserten mon så af ?) 

 

  
 
Februar 2012 

 

 
 

Strøtanker. 
I roklubbens (genstartede) åreblad fra marts 1984 står der bl.a. at:  

”Vort bestyrelseslokale er ved at blive gjort i stand – med nyt tapet, maling, gardiner og tæppe.” 

At det så  ’allerede’  er gjort igen her i slutningen af 2010, må jo siges at være flot, især så grundigt 

og smagsfuldt, som det jo er gjort denne gang. 

 

 

 
 
 

 



Pigeaften i Faaborg Roklub 
 

Fredag d. 3. febr.  2012 var ca. 25 piger mødt op til en aften, hvor temaet var pandekager !! 

Således hang der også et skilt i gangen, hvor der stod velkommen til Pandekagehuset ! Efter 

at have indtaget velkomstdrik gik alle spændt til bordet, hvorpå der blev fortalt lidt om 

aftenens menu.  

 

Først en forret med røget laks rullet ind i pandekager, hertil lidt 

salat med dressing og flute. Herefter fulgte en pandekage, 

foldet sammen som en lille pose med fyld af kylling og porrer. 

Mellem forret og hovedret var der en mindre pause til diverse 

indslag. Det skal indskydes, at bordkort og pynt var inspireret 

af Rasmus Klump. Der var lidt causeren over emnet, der blev 

sunget, grint og snakket. 

  

Hovedretten bestod......ja..af pandekager igen tilberedt på 

forskellig vis. Pandekager med fyld gratineret i ovnen. 

Spinatpandekager, majspandekager og alm. pandekager. Hertil 

fyld af forskellig slags til selv at putte i/på. Det var mit indtryk, 

at især spinatpandekagerne var populære. Det smagte jo alt 

sammen rigtig godt, men der er jo altid et eller andet man får 

en forkærlighed for. 

 

Herefter fulgte en tiltrængt pause inden indtagelse af dessert. Og vi skulle op og stå, sku' 

vi...og det havde vi godt af... Vi blev delt ind i 4 grupper, fik alle udleveret ens ark med billeder 

af bjørne/Rasmus Klump i forskellige situationer og skulle ud fra hver tegning, diske op med en 

sang for at få point. Så hver gruppe kæmpede en brav kamp for at diske op med sange 

inspireret af arket med tegninger og selvfølgelig måtte det ende med at alle grupper flere 

gange var udsat for, at lige netop den sang den skulle synge, blev sunget af gruppen lige før 

én selv.....Til stor morskab i øvrigt... 

 

Omsider nåede vi til aftenens sidste indslag hvad angår det 

kulinariske og heller ikke her blev nogen skuffet. Vi fik 

pandekagelagkage med chokolade og tror jeg hindbæris, hertil 

vaniljeis rørt op som softice.  Rigtig godt og et dejligt punktum 

på en lækker middag. 

 

Aftenens madhold bestod af Henny, Grethe, Annie, Alice og Ulla 

 

Traditionen tro skulle der jo vælges et nyt hold til den første 

fredag i februar i 2013. Det gik meget nemt og hurtigt, for hertil meldte sig Vibeke Barnebjerg, 

Hanne Møller, Susanne O., undertegnede og et par mere.  

 

Tak til madholdet for en rigtig fin aften i Pandekagehuset :-)..... 

 

Dorte 61 

 

 



 
 

 

 

Siden sidst. 
 
Lørdag den 14. januar 2012 var roklubben rammen om en 

festlig begivenhed. Roerne Pernille og Morten indgik i den 

hellige ægtestand med giftermål på Faaborg Rådhus.  

Morten og Pernille har mødt hinanden i Roklubben.  

8 roere mødte op i det flotte solskinsvejr med hver sin åre, og 

dannede espalier udfor rådhusets dør, hvor man, sammen med 

Mortens kolleger fra biblioteket med både danske og grøn-

landske flag, tog imod de nygifte efter vielsen. 

En oplevelse der varmede på en kold vinterdag. 

 

Bryllupsfesten blev holdt i roklubbens lokaler.  (Parret tager til 

Grønland her i februar måned). 

 

 

 

 

   
 

 

 



På arbejdslørdagen den 21. januar var havet i oprør under en kraftig storm med voldsomme bølger 

der bevirkede at vores bro var i fare for at forlade os. Tilsyneladende fulgte det østlige hjørne af 

skråbroen de kraftige op og nedadgående bølgebevægelser, og enkelte planker rev sig løs. 

Det vil kræve et nærmere eftersyn når der bliver lavvande. 

(”Kun en tåbe frygter ikke havet”). 

 

Åreknuden 

 

 

 

 
 
 

Arbejdsdage i Roklubben 
 
Bådeklargøringen er i fuld gang.  

Forskellige andre ideer er ved at blive ført ud i livet, bl.a. ny opbevaringsplads til rednings-

vestene og forskellige andre omrokeringer, der forhåbentlig resulterer i, at det bliver nemmere 

at holde orden og få plads til alt det, som der nu engang skal være plads til i en roklub. Vi vil 

også gerne have gjort rent helt ud i krogene inden sæsonstarten, så vi kan  bruge tiden på 

vandet, når sæsonen starter …….    

MEN … der er stadig arbejde tilbage, der skal gøres inden rosæsonens start – så  

DERFOR  … mød op til de kommende arbejdsdage.   

BEMÆRK … for dem som har svært ved at komme lørdag, er der nu også er mulighed for at 

komme 3 søndage inden standerhejsningen.  

 

Se datoerne i aktivitetskalenderen.  

 

Alle dage arbejdes fra 9.00 til ca. kl. 12.30  – derefter spises frokost.  

Bemærk søndag den 4. marts, hvor der også spises frokost,  og der er efterfølgende 

generalforsamling.  

 

MØD OP – der er opgaver til alle.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Roklubbens hjemmeside 
 

Følg med på www.faaborg-roklub.dk  

 

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


 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

Februar 2012 

Sø. 19.  9.00 Arbejdsdag  

Lø. 25.  9.00 Arbejdsdag 

Marts 2012 

Lø. 3.  9.00 Arbejdsdag 

Sø. 4.  9.00 Arbejdsdag 

Sø. 4.  14.00 Generalforsamling 

Lø. 10. 9.00 Arbejdsdag 

Lø. 17.  9.00 Arbejdsdag 

Sø. 18.  9.00 Arbejdsdag  

Lø. 24.  15.00 Standerhejsning 

Lø. 24.  18.30 Maddag  

April 2012 

Sø.22.   Fælles rotur til ? 

Maj 2012 

Juni 2013 

Sø. 3.   Fælles rotur til Bøjden  

Juli 2013 

Sø. 29.  Sea Challenge  

August 2013 

Lø. 4.   Fælles rotur på Odense Fjord  

Fr. 31.   Fælles weekendtur  

September 2013 

Lø. 1.   Fællestur 

Sø. 2.   Fællestur 

28.-30.  Løvfaldstur  på Gudenåen  

 

 

 

 

 

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