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Formandens hjørne 

 
 
Her først i februar er der udsendt kontingentopkrævninger for første 

halvår af 2013. Samtidigt hermed er udsendt indkaldelse til 

generalforsamling søndag den 3. marts kl. 14.00.  

 

De fleste medlemmer har fået opkrævning og indkaldelse elektronisk via 

e-mail. Det er en stor lettelse og besparelse for klubben at gøre det på 

denne måde, og jeg håber alle har modtaget besked og uden problemer får 

betalt kontingentet. Skulle der være nogen problemer, eller har man fået 

besked pr. brev og ønsker i fremtiden at modtage pr. mail, så henvend dig 

til formanden.  

 

I bestyrelsen har vi gennemarbejdet ro-reglementet og udarbejdet et nyt 

som er trykt i dette nummer af årebladet. Reglementet kan også ses på 

klubbens hjemmeside: 

http://www.faaborg-roklub.dk/download/Roreglement%202013.pdf 

 

 Specielt skal man være opmærksom på reglerne omkring vinterroning og 

endags-langture. Ved vinterroning følger vi DFfR’s 

vinterroningsvejledning som man kan finde på klubbens hjemmeside: 

http://www.faaborg-roklub.dk/download/Vinterroning.pdf  

 

Reglerne for endags-langture er ikke ændret, men vi har fundet det 

nødvendigt at præcisere reglerne og specielt håber vi at medlemmerne vil 

følge reglen om anførsel af kontaktperson.  

 

Det er efterhånden almindeligt at man medbringer mobiltelefon på roture. 

Har man mobiltelefon med, er det på alle ture en god ide at skrive dette i 

ro-journalen. Måske er telefonen pakket ned så man ikke hører den, men 

med en SMS kan man måske alligevel få kontakt til roholdet hvis det 

skulle være nødvendigt. 

 

Vi har i forbindelse med ro-reglementet diskuteret sikkerheden generelt. 

http://www.faaborg-roklub.dk/download/Roreglement%202013.pdf
http://www.faaborg-roklub.dk/download/Vinterroning.pdf


Rochefen vil på generelforsamlingen og i Årebladet komme med indlæg, 

men et vigtigt tiltag er, at vi vil opfordre medlemmerne til at anskaffe 

sig en oppustelig redningsvest, som kan bæres under roning. Specielt når 

vandet er koldt i begyndelsen af sæsonen kunne en sådan vest forbedre 

sikkerheden betydeligt.  

Til generalforsamlingen vil vi fremvise en sådan, som koster ca. 700 kr. 

Klubben vil efterfølgende arrangere fællesindkøb. De nye redningsveste 

skal kontrolleres årligt, og vi vil nedsætte et kontroludvalg som sammen 

med ro-chefen får den nødvendige uddannelse til foretage kontrollen. 

 

I det nye ro-reglement er bestemt, at svømmeprøver nu kun er gyldige i 2 

år. Vi vil fortsat opretholde ordningen med svømmeerklæringer, men 

medlemmer der kun er afgivet svømmeerklæring må kun ro kystnært 

(max. 200 meter fra kysten) fra Nab til Dyreborg Skov. 

 

Mange medlemmer har udtrykt forvirring omkring tidspunkter hvor 

klubbens lokaler er udlejet til forskellige formål. Vi vil stramme op på 

dette, og forsøger at holde kalenderen ved indgangen så aktuel som muligt. 

Hele bestyrelsen får jævnligt besked fra Susanne (udlejningsbestyrer), så 

hvis du er i tvivl kan du altid henvende dig til et bestyrelsesmedlem. 

 

Til generalforsamlingen vil bestyrelsen fremlægge forslag til nye 

vedtægter. Der er udelukkende tale om en modernisering af vedtægterne, 

så de afspejler virkeligheden og de ændringer der er sket siden sidst 

vedtægterne blev revideret. 

 

Som nogen måske har set i dagspressen er Faaborg Havkajakklub blevet 

husvilde indtil de får egne lokaler i forbindelse med etablering af 

havebadet. Vi har i bestyrelsen haft kontakt med havkajakklubben for 

måske at hjælpe dem i denne situation. Men det er endt med, at de har løst 

deres lokaleproblemer uden vores hjælp. 

 

Jeg håber at se rigtig mange medlemmer til generalforsamlingen, hvor vi 

forhåbentligt får vendt alle aktuelle spørgsmål . 

 

Med mange rohilsner 

Gert 

 
 
 
 

******************************** 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gule Ærter aften i klubben 2013 
 

 

 

 

21 forventningsfulde mandfolk var mødt op til den planlagte middag, og hvorfor de 

var forventningsfulde forstår jeg ikke, for det er det samme år efter år efter år. Der er 

ingen slinger i valsen og dog, der var en gang ærterne kom fra Brugsen, det var ikke 

populært, senere gule ærter med snapsemenu, det var populært, men æbleskiverne var 

skiftet ud med æblekage, det var ligeved at ødelægge den gode stemning, snaps og 

solbærrom til æblekage, det går simpelthen ikke.  

 

I år gik alt som det skulle, ærterne blev rost, tilbehøret ligedan, alle æbleskiverne gled 

ned, og der blev endda afsunget Carsten Dillings roklubsang, uden at nogen 

mukkede. Der var dog nogle kvikke hoveder, der prøvede at luske en sang mere ind, 

men den gik ikke. Det er en roklub, ikke en sangforening. 

 

Min egen personlige oplevelse var meget positiv, jeg kom, på et tidligt tidspunkt 

under middagen, til at nævne, at suppen var tynd, straks var der en, der påstod, der 

skulle snaps i, det gjorde den tyk, som sagt som gjort, pludselig var der over en halv 

fl. Snaps i suppen, fra velmenende bordfæller, og så blev den rigtig tynd i stedet for 

tyk, så tynd, at jeg overvejede at skifte skeen ud med et sugerør, for at få det hele med 

op. Efter det måltid måtte jeg tage den lidt med ro, for at få resten af aftenen med. 



 

På et meget tidligt tidspunkt, faktisk før middagen startede, og medens forsamlingen 

var nogenlunde sober, og der ikke skulle opstå nogen form for misforståelse, blev 

næste års kandidater udtaget, hermed tillykke til Tage Andersen, Bent Gregersen, Ole 

N. Andersen og Helge Hermansen. 

MRH Ebbe  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

******************************************************* 
 

PIGEAFTEN D.1.FEBRUAR 
 
 
Traditionen tro fulgte der en uges tid senere en pigeaften. 
 
Man fornemmer forskellene på de to aftener    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Temaet til dette års pigeaften var thaimad. Svært at følge efter 2 foregående 
års succes og vi måtte tænke nyt. 

 Og valget faldt på thaimad. Ikke uden grund er restaurant Dang ved Brønden 
populær. Og kunne vi flytte lidt af Dangs stemning til Roklubben til årets 

pigeaften??  
Festudvalget bestående af Marie, Åse, Susanne O, Hanne, Elsebeth F og 

undertegnede blev ret hurtigt enige. Marie havde en opskrift på thaisuppe.  
Til hovedret valgte vi and og laks fra Dang. Hanne supplerede med en opskrift 

på en lækker dessert. 25 blev vi til pigeaftenen.  
Adgangsbillet var hårpynt eller blomst i håret. Velkomstdrinken var  inspireret 

af Dangs datter. Dog bruger de på restauranten 3 slags rom og contreau i 
drinken, det udelod vi. Det lød lidt voldsomt og der var ingen grund til fra 

starten at slå benene væk under pigerne.  

Uden at overdrive kan man vist godt sige at der blev drukket rigtig meget vand 
den aften og det var der en god grund til for maden var særdeles krydret og 

også særdeles velsmagende. Men det krævede noget vand! Først Maries 
suppe, dernæst de 2 hovedretter. Siden en meget dejlig og frisk dessert.  

Undervejs var der en  lille ordquiz som Susanne havde lavet. Vi skulle gætte 
hvad forskellige ting hed på thai. Vi hørte også thaimusik.  

Aftenen forløb rigtig godt og jeg kan slet ikke forstå jeg tidligere har kviet mig 
ved at være med til arrangere denne aften. Som gestus fik jeg overdraget 

kobberpotten med en lille blomst i fra Ulla og den skal være i min varetægt 
indtil den skal overdrages igen næste år. Hvilket jeg vil glæde mig til. Så jeg 

har hermed allerede tilmeldt mig næste års pigeaften! 
Tak til alle, både festudvalg og deltagere for en rigtig dejlig aften. 

 
Dorte 61 
 

 

 

Arrangørere af pigeaften i 2014 er :  

 

Susanne Quistgaard, Hanne Lunddorf, Pia Christensen, Bodil Madsen og Karen Bertelsen  



Før og efter 
 
 
 
HER FØLGER OPSKRIFTEN - ikke på den lækre dessert, men på suppen  
 

 Thai suppe. 
  
250 g kyllingbryst 
Marinade 
1 dc. olie 
2 fed hvidløg 
2 spsk. kinesisk soja 
1 tsk. karry 
1 tsk paprika 
salt og peber 
  
Kyllingkødet marineres i marinaden 1 til 3 timer 
Steg den på panden i 15 min. 
  
Suppe 
½ fl. Sweet Chili Sauce 
1 ds leo kokosmælk 
½ l mælk1 tsk honning 1 grønsagsboulion terning 
2 limefrugter 
1 bundt forårsløg 
salt og peber 
  
Kom chilisauce, kokosmælk,honning,mælk,boulionterning og revet skal af en limefrugt i en gryde, 
Bring det i kog under omrøring. Snit forårsløgne og kom dem i . 
Smag suppen til med salt og peber og lidt saft at limefrugten. 
  
Tilbered nudlerne efter anvisning på pakken. 
  
Kom en mængde risnudler i en skål, tilsæt suppen og kylling på toppen et par dråber limesaft til 
ekstra smag .  Velbekomme 
 
TAK til Marie 

 
 



Ro-reglement for Faaborg Roklub                                 
 
1. Ved enhver rotur skal mandskabet være fuldtalligt i forhold til bådens styrmands- og ropladser. Der må 

ikke tages passagerer med (se dog pkt 16). Bådene må ikke overbelastes. Sejlføring må ikke finde sted. 

2. På enhver rotur skal der være en styrmand med den nødvendige styrmandsrettighed, der har ansvaret for 

turen. Den ansvarshavende er den, der er noteret i ro-journalen som styrmand. 

3. Styrmanden har ansvaret for: 

 Ved afgang: At indføre holdet i ro-journalen ved afgangstidspunkt, forventet 

hjemkomsttidspunkt og den forventede rute for turen, samt eventuelt mobiltelefonnummer og 

kontaktperson. Holdet må kun bestå af medlemmer (se dog pkt. 13) 

 Vedhjemkomst: At notere antal roede kilometer og hjemkomsttidspunktet i ro-journalen og 

notere eventuelle skader i materielbogen 

 At det fornødne antal rednings- el. svømmeveste er medbragt i båden. Bådtypen afgør om der 

medbringes redningsveste eller svømmeveste. I inriggere medbringes altid redningsveste. 

 At kontrollere at bundpropper, øsekar, bådshage og ror er i orden inden båden sættes i vandet. 

 At båden tages op på broen efter ro-turen, aftørres og bringes på plads, årer og svivler aftørres 

for fedt. 

 At sørge for at besætningen om nødvendigt bliver bekendtgjort reglementet. 

4. Dagligt rofarvand er afgrænset fra Ebbevejen til Svelmø. Svelmø Trille (sydspids) til Bjørnø Holme 

(Langetom) på Bjørnø og kystnært syd om Bjørnø mod Dyreborg til Dyreborg Nors udmunding. Den 

ansvarlige for ungdomsroerne fastlægger rofarvandet for ungdomsroere. 

5. Al roning udenfor dagligt rofarvand er at betragte som langtur og hører under DFfR's langtursreglement. 

6. Endagsture ud over dagligt rofarvand kan ske uden tilladelse, når DFfR's langtursreglement er overholdt, 

og en kontaktperson er indskrevet i ro-journalen. Kontaktpersonen skal kende turens mål og forventet 

hjemkomsttidspunkt. Kontaktpersonen kan ændre i ro-journalen hvis denne telefonisk får underretning 

om ændringer vedrørende turen. Styrmanden skal have langtursstyrmandsret. Flerdagesture skal aftales 

med rochefen/formanden. 

7. Medlemmer, der ikke har styrmandsret, må styre med tilladelse fra styrmanden. 

8. Roning fra solnedgang til solopgang er på kortture kun tilladt i inrigger og på betingelse af: 

 at styrmanden har langtursstyrmandsret. 

 at hver enkelt tur bevilges af rochefen/formanden 

 at der medbringes klart hvidt lys 

 at forventet hjemkomsttidspunkt indføres i rojournalen. 

9. Rochefen/formanden kan til enhver tid aflyse alle roture.  

10. Det tillades ikke at være påvirket af alkohol på roture. 

11. Alle aktive medlemmer skal til enhver tid have de nødvendige svømmefærdigheder og skal have aflagt 

gyldig svømmeprøve. Svømmeprøven er gyldig i 2 år. Svømmeprøven består i 300 meter uafbrudt 

svømning i åbent hav eller 400 meter uafbrudt svømning i svømmehal. Har et medlem én gang aflagt 

svømmeprøve kan denne afgive en svømmeerklæring om at medlemmet fortsat besidder 

svømmefærdigheder. Medlemmer der kun har afgivet svømmeerklæring må kun ro kystnært (det vil sige 

max. 200 meter fra kysten) fra Nab til Dyreborg Skov. En svømmeerklæring er gyldig i 2 år. 

12. Scullere må kun benyttes af roere, der har scullerret. Ingen kan få scullerret uden at have styrmandsret. 

Rochefen/formanden kan give dispensation under særlige sikkerhedsregler. 

13. Gæster, der er aktive medlemmer af en roklub under DFfR, må ro i klubbens både, når det drejer sig om 

enkelte ture. 

14. Bestyrelsen kan fratage et medlem styrmandsret eller scullerret i tilfælde af overtrædelse af 

ro-reglementet eller søvejsreglerne. Overtrædelse af ro-reglementet kan medføre karantæne eller 

eksklusion. 

15. Vinterroning er tilladt efter følgende regler: 

 Turen betragtes som en langtur og reglerne for roning udenfor dagligt rofarvand overholdes. 

Desuden skal DFfR’s vejledning for vinterroning overholdes. 

 Materialechefen anviser hvilke både der kan benyttes. 

16. Børn fra 4 til 12 år kan i perioden 1. maj til 31. august medtages som passager når følgende forhold er 

opfyldt: 

 Barnet medbringes på forældres ansvar 

 En af barnets forældre skal deltage i turen 

 Hele besætningen er enige om at barnet medbringes 

 Barnet anbringes under turen hos styrmanden 



 Børn må kun medbringes i dagligt rofarvand 

 Barnet skal under hele turen være iført passende redningsvest, som anskaffes af forældre. 

 Barnet er indskrevet i rojournal som passager 

 Rochefen / Rovagt kan udstede forbud mod at medbringe passagerer. 

 Der kan kun medbringes eet barn pr. båd 

 
  
Vedtaget på bestyrelsesmødet 30 januar 2013. 
 

 
 
 
 

********************************************** 
 
 
 
 
HUSK !! 
 

Hvis du vil bestille ro-shorts 
 
kan du nå det endnu    
 
Der er bestillingsseddel på opslagstavlen i klubben 
 
Fristen er 15. februar  
 
 

***************************************** 
 
 
 
 
 
 
HVAD SKAL MAN DOG LAVE LØRDAG FORMIDDAG ?  
 
Nå ja -  
 

Der er arbejdslørdage de kommende 3 lørdage i februar. 

 
Der er frokost kl. 13. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Gåtur 3. marts 2013 kl. 10.00 
 
Vi mødes i Roklubben kl. 10.00, og vi sørger for transporten til turens 

udgangspunkt. 
Turen vil gå til området omkring Trente Mølle og Jordløse 

Bakker, men er ikke planlagt i detaljer endnu. 
Turen bliver på ca. 8 km.  

Vi tager madpakker med, som vi spiser på vejen, hvis vejret 

er til det ellers spiser den i roklubben. 
Vi er i selvfølgelig tilbage i roklubben i god tid inden 

generalforsamlingen kl. 14.00 
 

Medbring madpakke, vand m.v. og praktisk tøj til årstidens 
vejr. 

 
Vel mødt til endnu en god tur. 

 
 

På turudvalgets vegne 
Finn 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ordinær generalforsamling. 

 
Faaborg Roklub indkalder herved til ordinær generalforsamling søndag den 3. marts 2013 

kl. 14.00 i klubbens lokaler. 

 

Dagsorden ifølge lovene: 

 

i . Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsen beretning for 2012. 

3. Godkendelse af regnskab for 2012. 

4. Orientering om budget for 2013. 

5. Fastlæggelse af kontingent for 2013 j fr. §3. 

6. Behandling af indkomne forslag.  

 a) Vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. §9 

 

På valg er Jan Madsen Kan genvælges 

 Bodil Madsen Ønsker ikke genvalg 

 Lone Hansen Kan genvælges 

8. Valg af 2 suppleanter 

 

 På valg er  Marie Jakobsen 

 

9. Valg af 2 revisorer og I revisorsuppleant 

 

                       På valg er  Anette From Nielsen 

 Bente Ålund 

 Henny Tikøb (suppleant) 

10.                  Nedsættelse af arbejdsgrupper. 

11. 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Generalforsamling Gamle Roere 
 

 
Foreningen Gamle roere afholder ordinær generalforsamling fredag den 15. marts 2013 kl.18,30 i 
roklubbens lokaler. 
Dagsorden iflg. lovene. Evt. forslag indsendes senest den 10. marts 2013. 
  
Efter generalforsamlingen bydes på en lettere anretning til den favorable pris af kr. 60- pr. kuvert. 
Vin, øl og vand til sædvanlige priser. 
Gæster er velkomne. 
  
Tilmelding nødvendig senest den 10. marts 2013 til Harry Kjeldsen, tlf. 62611487 eller e-
mail: hakj@stofanet.dk 
eller på sedlen på opslagstavlen i roklubben. 
  
Vi glæder os til at se jer. 
Bestyrelsen 

 

************************** 

 

 

Her er lidt godt til øjnene - og lidt appetizer til det, der venter  ! 
 

Alle 3 billeder var med i opløbet i fotokonkurrencen 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hakj@stofanet.dk


 

 

 

Siden sidst. 
 
Broudvalget har længe haft mistanke om manglende stabilitet i vores bro. 

Især fladbroen, hvor man i stærk bølgegang kunne se det yderste fag bevæge sig flere cm 

op og ned i takt med bølgerne. 

Ved sidste lavvande den 31. januar blev det undersøgt nedefra, og der kunne konstateres et  

voldsomt forfald. 

 

Alle de tværgående bjælker der godt nok er helt tilbage fra 1987, er fuldstændig ædt op af pæleorm, 

således at det næsten kun er boltene tilbage til at bære. 

En midlertidig fastgørelse af det yderste fag blev udført. 

 

Tilsyneladende er de langsgående bjælker nogenlunde intakte, da de for det meste er oven vande. 

Disse bjælker, samt dæksplankerne er desuden udskiftet i år 2000. 

 

Der er samtidig foretaget en vurdering af hvordan den helt nødvendige udskiftning af bjælkerne  

inkl. diverse følgearbejder kan udføres. 

Fenderbrædderne skal fornyes og nederste del af skråbroen der bærer slidskerne ser mistænkelig 

ud.  Desuden skal slidskerne løftes og metalristene repareres/udskiftes i nødvendigt omfang. 

(Vi er blevet lovet hjælp til kranarbejdet.) 

 

Alt i alt vil det kræve et stort arbejde som medlemmerne bliver nødt til at bakke op om. 

 

Åreknuden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

Februar 2013 

Lørdag d.9. 9.00 Arbejdslørdag  

Søndag d. 10.   9.00 Gåtur på Øhavsstien 

Lørdag d.16.  9.00 Arbejdslørdag 

Lørdag d. 23.     9.00 Arbejdslørdag 

Marts 2013 

  Søndag d.3.   10.00 Gå tur omkring Trente Mølle 

   Søndag d. 3.  14.00 Generalforsamling i Faaborg Roklub 

  Fredag d. 15. 18.30 Generalforsamling i gamle Roere 

Lørdag d. 23.   Standerhejsning 

 
 

Formand Gert Flensberg 41 60 11 42  gertminor@stofanet.dk 

Næstformand 

og materialechef 
 

Jan Madsen 
 
29 45 14 63 

 
 jan@ing-madsen.dk 

Kasserer Lone Hansen 62 64 12 19 lonehansen@dbmail.dk 
Instruktion Bodil Madsen 29 80 82 24 bodilmadsen@hotmail.com 

 Susanne Møller Duus 26 71 25 75 smduus@gmail.com 

Sekretær Hans-Henrik Licht 23 20 01 56 pid@stofanet.dk 

Rochef Finn Madsen 41 96 18 93 finnmadsen.ny@gmail.com 

 

Roklubbens hjemmeside -  www.faaborg-roklub.dk  

 

 
Redaktion:  
Ingrid Hviid, 26 74 31 22, ingridhviid@gmail.com  
Karen Bertelsen, 20 13 90 85, bertelsen.karen@gmail.com 
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