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Formandens hjørne 
 
 

Ved generalforsamlingen trådte Bodil ud af bestyrelsen. Bodil blev valgt ind i bestyrelsen i 

2008 har således siddet i bestyrelsen i 5 år. Jeg vil gerne takke Bodil for det store arbejde hun 

har lagt i bestyrelsesarbejdet til gavn for klubben. Jeg tænker specielt på to ting. For det første 

har Bodil været instruktionschef, og utrættelig har hun været, når der lige manglede en 

instruktør, og når kaninerne skulle holdes til. Når man er ny roer, skal der ikke meget til at 

opgive, og her har Bodil været god til at give det lille skub der ofte skal til, for at den nye 

skriver sig på instruktionslisten, og finder ud af, at roning er bare lige mig.  

 

For det andet tænker jeg på de åbne rodage. I al den tid jeg har været i roklubben har talen 

været på, at vi ikke altid skal ro med vores gamle rovenner, men at vi skal være åbne, så de 

nye i klubben får mulighed for at komme på vandet. Det er ikke altid nok med gode 

intentioner, det hjælper gevaldigt når en påtager sig organiseringen. Her har Bodil været god, 

og det er efter min mening hendes fortjeneste, at mandagsroningen i de sidste år har kørt så 

godt. Ofte har der været op mod 20 medlemmer mandag kl. 18 og Bodil har ofte med sikker 

hånd sat bådeholdene så alle fik en plads og en tur af en længde som passede den enkelte.  

 

Selv om Bodil er trådt ud af bestyrelsen har hun lovet fortsat at hjælpe med instruktionen og 

det er vi glade for. 

 

I stedet for Bodil blev Bent Gregersen valgt til bestyrelsen. Bent er ny i klubben - men er 

gammel roer. Han lever op til mundhældet: En gang roer - altid roer. Velkommen til Bent i 

bestyrelsen. 

 

Ved kontingentopkrævningen glemte jeg i de mail-udsendte opkrævninger en betalingsfrist. På 

de få opkrævninger der endnu sendes ud på papir, havde jeg skrevet frist til den 15/3, og det 

var også tanken, at dette skulle være fristen for alle andre. Jeg beklager meget. Har man 

mistet opkrævningen gentager jeg lige klubbens kontonummer: 0828 - 0003165000 . 

Kontingentet er kr. 800 for det første halvår. 

 

Den nye sæson står for døren. På grund af påsken holder vi standerhejsning allerede den 23/3 

kl. 15.00 med fællesspisning kl. 18.00.  

 

Det har vist sig, at broen kræver en alvorlig reparation. Det kan derfor blive aktuelt, at vi 

bliver nød til at lukke for roning i nogle dage efter påske. 

 

Vi skal tænke på at få nye medlemmer. Alle fynske roklubber holder åbent hus tirsdag den 16. 

april fra kl. 17.00 til kl. 21.00. Sidste år var vi heldige med godt vejr og der var stor aktivitet i 

klubben den aften, vi holdt åbent hus. Lad os krydse fingre for, at dette gentager sig i år.  

 

Vi holder fast i, at instruktionsweekenden bliver den 4. og 5. maj. Der er godt nok festivitas i 

byen den 4. på grund af klokketårnets indvielse, men vi mener, at det meste foregår om 

formiddagen, således at vi kan starte instruktionsweekenden kl. 13.00. Det er planen, at de 

nye kan komme på vandet en gang lørdag og 2 gange søndag.  

 

Jeg vil gerne takke for den opbakning, vi i bestyrelsen fik ved generalforsamlingen og ønsker 

alle en god sæsonstart. 

 

Gert Flensberg. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Standerhejsning  

og  
maddag lørdag den 23. marts 2013 

 
 
Så er vinteren endelig slut, og vi er mange, der ser frem 

til igen at komme på vandet. På grund af påsken starter 

vi rosæsonen en uge tidligere end normalt.  

 

 

Vi starter kl. 15.00, og når standeren er  

hejst, vil der være mulighed for en kop  

kaffe og/eller en tur på vandet, hvis vejret  

tillader det.  

 

Kl. 18.00 er det årets første maddag.  

Britt, Jørgen, Bodil, Jan, Dorte, Karen og Finn 

laver lam m/tilbehør – og til sædvanlige 

rimelige roklub-priser.  

 

Tilmelding senest søndag den 17. marts på 

opslagstavlen eller til Finn på mail 

finnmadsen.ny@gmail.com eller tlf. 41 96 18 93 

 

 

 

 

 

 
 

OBS!! OBS!! 
Vær med til at gøre en indsats til fordel for 
Faaborg Roklub: 
 

Hvervning af nye medlemmer: 
 

D. 13. april har vi brug for medlemmer, der kan afse en times tid til uddeling af 

pamfletter i gågaden, ved supermarkeder og biblioteket.  
Pamfletten vil bl.a. give svar på flg: 

Hvordan bliver jeg medlem af Faaborg Roklub ??? 
Hvad sker der i Faaborg Roklub i 2013??? 

Hvilket udbytte kan jeg få som medlem af Faaborg Roklub ???? 
Pamfletten vil også indeholde en kalender for de kommende aktiviteter i 

Faaborg Roklub. 
Vi mødes kl. 10.00 i roklubben til opgavefordeling. 

 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 
 
 



Instruktionsweekend den 4. og 5. maj 2013 
 

Den årlige instruktionsweekend afholdes lørdag kl. 13.00 – 17.00 og søndag kl. 9.00 – 15.00. 

Det sene starttidspunkt om lørdagen er af hensyn til aktiviteterne omkring Klokketårnet, og så 

har vi en lang søndag i stedet for, hvor vi starter med morgenmad kl.9.00. 

 

Vi har plads til nye medlemmer, og vi vil derfor bede jer snakke med venner og bekendte og 

opfordre interesserede til at melde sig. Der er mulighed for at se Roklubben ved:  

 
 

Åbent Hus den 16. april 2013 kl. 17.00 – 21.00 
 

Åbent Hus arrangementet sker i samarbejde med de øvrige klubber på Fyn, så markeds-

føringen bliver mere omfattende med bl.a. indslag i TV2. Lokalt kommer der annonce i 

Ugeavisen og indslag i lokalradioen.  

 

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

umiddelbart efter Åbent Hus-arrangement, datoen er ikke fastsat endnu.  

Så mange som muligt (også medlemmer, der ikke synes, de vil være instruktører) opfordres til 

at møde op til Åbent Hus, så der forhåbentlig kan være masser af liv – både inde og ude – og 

der skulle også meget gerne roere på vandet, så er der masser af aktivitet i klubben.   

 

Hvis I kender nogen, der måske kunne tænke sig at ro, så tag dem med til Åbent Hus. Hvis 

vejret tillader det, kan de nye evt. komme med ud at ro.  

 

Vi vil i år lige som sidste år opfordre og invitere sidste års nye roere både for at være ”den 

erfarne” i robåden og for at få genopfrisket roningen. I må gerne give en tilbagemelding til en 

af os. 

  

Venlig hilsen 

Bent og Finn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Redningsveste 
 
 

DFfR’s sikkerhedsudvalg har testet forskellige typer oppustelige redningsveste 
og har fundet et mindre udvalg af veste med nogle positive resultater, og de er 
afprøvet af et par klubber i Danmark. Fra Bagsværd Roklub lyder det: ” Nu er der 

ingen af mine roere i Bagsværd Roklub, der kan undsige sig at tage en redningsvest på, når de skal 

ro under vores vinterroreglement. De nye oppustelige redningsveste er ganske enkelt optimale. Vi vil 

nu også til at bruge dem på vores sommerferieroskoler, hvor vi hvert år oplever forældre, der klager 

over at deres børn ikke har fået en redningsvest på i deres første møde med roning på vandet. De 

her veste er egnede til både børn og voksne, og vi indkøber en snes veste, så vores 

sommerferieroere kan komme trygt på vandet", 

De forskellige veste kan ses på DFfR’s hjemmeside. 
 

I forbindelse med at bestyrelsen har haft en drøftelse af klubbens 

sikkerhedsregler m.v., har vi besluttet at tilbyde medlemmerne at foretage 
fællesindkøb af redningsveste for de roere, som måtte ønske at købe egen 

selvoppustelig redningsvest.  
 

Vestene indkøbes via DFfR (EUROW).  
Den vest som vi har valgt er Baltic Lifejackets Winner 

150 ZIP man. De købes hjem i pakker af 5 stk. og 
prisen er 745,- kr. pr. stk. 

 
Veste skal efterses en gang årligt, uanset om det er 

klubben eller medlemmerne selv, der køber vesten, og 
det er klubbens ansvar, at vestene altid er i orden. 

Derfor har vi besluttet, at i forbindelse med 
bådklargøringen vil vestene blive kontrolleret. Vi 

sørger for, at 3-4 medlemmer har sat sig ind i, hvad 

der skal kontrolleres og hvordan. 
Vi vil i løbet af efteråret få sat dette i gang. 

  
Der hænger en af de nye redningsveste i knagerækken 

i forhallen, som medlemmer er velkommen til at 
prøve, og bestillingsseddel hænger på opslagstavlen. 

 
Bestyrelsen vil opfordre medlemmerne til at købe og selvfølge benytte  

vestene, især i starten og slutningen af sæsonen, hvor vandet er koldt. 
Medlemmerne må naturligvis fortsat gerne benytte Roklubbens selvoppustelige 

veste, hvis man ikke ønsker at købe en selv.  
 

Med håbet om en god sæson.  
Mange rohilsner 

Finn 

 

 

 

 

 



Beretning for 2012 
 

Jeg vil starte denne beretning med den uden diskussion mest skelsættende begivenhed i 2012. 

 

Torsdag den 17. maj 2012 var en særlig dag. Den dag mistede Søren livet på en rotur på 

Skanderborg Sø ,og vi mistede vores rochef, en rokammerat og et helt specielt menneske.  

Hvad var det særlige ved Søren? 

 

Jeg husker en søndag morgen i Ry Roklub. Vi var ankommet til Ry fredag aften, lørdag havde vi 

roet på Hjulsø og nu søndag skulle vi ro sydpå til Mossø. Som på så mange klubture var Søren 

primus motor i planlægning og afviklingen af denne tur. Det regnede og vi var nogle der ikke var 

opsat på de helt store strabadser i det sure vejr. En tur til Mossø betyder overbæring af både, og så 

længe man sidder i robåden kan man godt holde sig tør under regntøjet - men skal ud og bære 

bådene kan regnen komme til og man sidder måske i våde bukser resten af dagen. Søren fangede 

straks signalet og foreslog at man kunne skrive sig på to lister. En til den lidt længere tur til Mossø 

og en til en kort tur i Knud Sø. Søren gik straks i gang med at lave nye bådhold.  

Han svedte over opgaven. Jeg havde meldt mig til den korte tur og sagde, at hvis det gjorde 

planlægningen nemmere var jeg selvfølgelig parat til den lange tur. Men nej, Søren ville have det til 

at gå op - det var kendetegnende for Søren, at alle skulle have en god dag og alle skulle have den tur 

de ønskede og ikke tvinges ud i strabadser som de ikke magtede. Søren fik det til at gå op - og alle 

fik en god afslutning på turen. Søren var som turleder eminent til at aflæse folks ønsker, og han 

uddelte opgaver som passede til hver enkel. 

 

Jeg husker en arbejdslørdag hvor Søren som sædvanligt tilrettelagde arbejdsopgaverne. Det var 

magtpåliggende for ham, at ingen måtte komme i roklubben og føle sig overflødige. Alle skulle 

have en meningsfuld opgave. Og alle skulle have en opgave som du de kunne lide.  

Jeg har tit set Sørens bekymrede blik ”Bare der ikke kommer flere - hvad skal vi så sætte dem til?”  

Søren respekterede i udpræget grad, hvis folk af en eller anden grund havde mindre lyst til en eller 

anden opgave. Og han forstod at gøre alle arbejdsopgaver betydningsfulde. Det medlem der 

pudsede vinduer i opholdstuen, og det medlem der havde kastet sig over en indviklet opgave med 

en bådreparation følte samme værd, og Søren forstod at få alle til at føle sig som en del af et 

fællesskab.  

 

Sørens prioritering af arbejdsopgaverne var respekteret og uindskrænket. Hvis Søren af en anden 

grund måtte køre i byen i øjeblik, og vi var færdige med vores opgave, så stod vi rådville og anede 

ikke hvad vi skulle lave! 

 

Jeg tror vi alle sidder med en anden historie, der fortæller Sørens evne til at have øje for hvert 

enkelt, og evne til at skabe et fællesskab hvor ingen følte sig udenfor. 

 

Søren ville i efteråret have været medlem af klubbens bestyrelse i 25 år - og  vi havde regnet med, 

at det i forbindelse med standerstrygningen ikke skulle gå stille af. Sådan blev det ikke. 

 

Vi savner Søren. Men den første reaktion: Nu falder det hele fra hinanden, Søren et jo med i alt, 

blev heldigvis gjort til skamme. Vi kom videre, og mange gode medlemmer trådte til og fyldte 

Sørens hul ud. 

 

Hvad der helt præcist skete den skæbnesvangre dag på Skanderborg sø får vi nok aldrig helt klarhed 

over. Men det er min faste overbevisning, at ingen sikkerhedsbestemmelser blev overtrådt.  

 

Ulykken gav anledning til at gå vores sikkerhed efter i sømmene. Bestyrelsen har netop 

bekendtgjort et nyt ro reglement.  Vi har stammet op omkring vinterroning. Det er ikke en særlig 

benyttet aktivitet, så jeg henviser blot interesserede. Vi har strammet op omkring svømmekrav. 

Svømmeprøver gælder fra nu af kun i 2 år, og vælger man efter den første svømmeprøve at ro 



videre med en svømmeerklæring må man kun ro kystnært fra Nab til Dyreborg Skov. 

Svømmeerklæringer skal også fornyes hvert 2. år.  

 

Langture udenfor dagligt rofarvand har altid krævet en aftale med rochef eller formanden. Vi har 

imidlertid længe haft en regel, som desværre ikke alle har efterlevet, at man kunne tage på en 

endagstur udenfor dagligt rofarvand, hvis man skrev en kontaktperson i rojournalen. Denne 

kontaktperson har til opgave at holde øje med at holdet kommer hjem til aftalt tid, og i det hele 

taget været bindeledet mellem roholdet og land.  

 

For yderligere at højne sikkerheden kan man udnytte, at det efterhånden er sådan, at der på enhver 

rotur findes en mobiltelefon i båden. Det er derfor en god ide, at notere nummeret på den medbragte 

mobiltelefon i journalen.  

 

 

Bestyrelsen har også diskuteret spørgsmålet om redningsveste. Vi vil opfordre medlemmerne til at 

anskaffe sig en oppustelig redningsvest som kan bæres under roningen. Mere om dette under 

eventuelt. 

 

En stor begivenhed i 2012 var den udvendige renovering af vores klubhus. Det gik da forrygende. 

Takket være et godt lune fra vejrguderne og et velforberedt og kompetent renoveringsudvalg og en 

masse velvillige hænder, blev projektet gennemført på kortere tid en planlagt, og til en billigere pris 

en budgetteret. 

 

Sea Challenge blev i 2012 gennemført på samme niveau som de foregående år, og med et 

økonomisk udbytte for klubben som tidligere. Tak til de medlemmer der i de dage gjorde en indsats 

for klubben. 

 

Medlemstallet faldt en smule i 2012. Fra 93 medlemmer til 87 medlemmer. Antallet af passive 

medlemmer er 24. I 2012 blev der roet 19.258 km hvilket er 18% mindre end i 2011. 

 

Til trods for disse lidt dystre tal synes jeg ikke aktivitetsniveauet har været lavere i 2012 end de 

foregående år når det gælder fællesture, maddage, fester  og andre fælles aktiviteter. Tvært i mod er 

det mit indtryk at aktivitetsniveauet i vintersæsonen har været forøget med traveture og 

ergometerroning.  

 

Jeg vil gerne takke alle de medlemmer, der til fælles fornøjelse arrangerer fællesture såvel til vands 

som til lands. Ligeledes en stor tak til rengøringsudvalget, som bag kulisserne sørger for at klubben 

altid er pæn og rar at komme i.  

 

I forbindelse med standerstrygningen fik vi et tilskud fra Danske Bank på kr. 11.000 som var en stor 

hjælp til indkøb af nye åre. Det var et dejligt skulderklap til vores arbejde. Ligeledes en stor tak 

klubbens andre sponsorer.  

 

Afslutningsvis en tak til bestyrelsen for et godt år - det har været en fornøjelse at arbejde sammen 

med jer alle. 

 

 

Gert Flensberg. 

 



 

SÅ SKETE DET IGEN !!!!! 

 
 
De 5 på Øhavssti-tur har igen haft en fantastisk oplevelse. 
 
Søndag den 10. februar 2013 var der mulighed for at komme på en vandretur på Øhavsstien fra Vester-
Skerninge til Svendborg. En lille rask tur på ca. 20 km – men vi havde jo hele dagen til det. 
 
Ikke mange var meldt til, det viste sig faktisk, at vi kun var de sædvanlige: 
 
Finn, Karen, Annie, Ebbe og Henny. 
 
Vejret var fortrinligt til travetur om vinteren. Tørt, sol 
og lidt koldt. 
 
Pauserne var ikke lange, for det var for koldt at holde 
på øldåserne, så varm kaffe og te var i høj kurs. 
Og snaps i rigt udvalg (det fryser jo ikke). 

 
Men Øhavsstien er altså 
fantastisk. Godt 
afmærket og vi kommer 
ud på steder, vi aldrig 
ville komme, hvis der 
ikke var et lille blåt skilt med en vandrer på. 
 
Vi startede lige efter V. Skerninge ved noget, der hedder Knarrebjerg Huse, 
og kort tid efter var vi i Ollerup Kohave, hvor der er et meget fint shelter 
med udendørs køkken og mult-lokum. Meget fint til en familietur også. Ved 
Spejderhytten i Egebjerg bakker var der også en meget fin kaffeplet. 
 

 
Det var hundeglat mange steder men med 
forsigtighed fik vi travet os gennem landskabet, bl.a. 
forbi Egebjerg Mølle, Hvidkilde Gods, og turen 
sluttede for vores vedkommende under 
Svendborgsund-Broen, hvor vi steg på en bus retur til 
V. Skerninge. 
 
Så havde vi også travet 21,6 km ifølge Karens GPS. 
 
Så det kan stadig anbefales at deltage i tur-udvalgets 
gåture. 
 
Og vi var meget friske og varme i kinderne om 
aftenen. 
 
En glad vandrer 
Henny 
 
 
 



NYT FRA TURUDVALGET 
 

Tur- og motionsudvalget har i år en række tilbud af forskellig karakter, så der skulle være 

noget for alle, både korte og lange ture og nogle med overnatning. Fælles for dem alle er, at 

alle vore ture er hyggelige, og det sociale er en ikke uvæsentlig del af dette. 

 

Langture: 

Turen går til Bornholm – 20/7 – 27/7 2013  

Det sydfynske Øhav – 30/8 – 1/9 2013 

Den traditionsrige Gudenåtur – 12/10 – 13/10 2013   

 

Dagsture: 

I det lokale farvand 1/4 2013 med start kl. 13.00 

I det lokale farvand 5/5 2013 med start kl. 10.00 

Helnæs Bugten 1/6 og 2/6 start kl. 10.00 – vi overnatter hjemme. Mulighed for at deltage en 

eller begge dage. 

Bogense/Æbelø 11/8 2013 – Æbelø er en oplevelse i særklasse. 

 

Madpakketure: 

Tirsdag 14/5 2013  

Onsdag 12/6 2013 

Torsdag 8/8 2013 

Tirsdag 3/9 2013 

På en eller flere af disse ture vil vi forsøge at arrangere en lille grillaften – det kunne typisk 

være en tur til Bjørnø eller Dyreborg. 

 

Morgentur: 

Avernakø rundt 9/6 2013 afgang kl. 5.00 – vi vil invitere Assens Roklub med på denne tur. 

 

Dette er vores planer indtil videre, der vil formentligt komme nogle ændringer hen ad vejen, 

men vi skal nok sørge for, at der kommer information rundt. Nærmere omtale af turene vil 

komme i Årebladet efterhånden som tiden nærmer sig og vil blive slået op på opslagstavlen. 

 

Er der nogen, som sidder med nogle gode ideer eller ønsker, så skal i bare tage kontakt til 

turudvalget, så vil vi prøve, om vi kan gøre jeres ideer og ønsker til virkelighed. 

 

NB ! 

Den første fællestur er allerede den 1. april, hvor vi starter kl. 13.00 med en eftermiddagstur i 

det lokale farvand. Turen længde vil afhænge af vejret, det kan jo stadig være koldt. Vi 

forventer at være hjemme senest kl. 16.00, hvor vi slutter af med kaffe og kage. Skulle Vor 

Herre være meget god ved os, tager vi kaffen og kagen med på turen. 

 

Tilmelding senest 31. marts 2013 på opslagstavlen eller til Finn på tlf. 41 96 18 93 eller  

mail: finnmadsen.ny@gmail.com 

 

På turudvalgets vegne 

Finn 

 

 

Roklubbens bestyrelse 2013 

 
Gert Flensberg, formand. tlf. 41 60 11 42, gertminor@stofanet.dk  
Jan Madsen, næstformand, materialechef, tlf. 29 45 14 63, jan@ing-madsen.dk  
Lone Hansen, kasserer, tlf. 62 64 12 19, lonehansen@dbmail.dk  

Bent Gregersen, instruktionschef tlf. 23 41 65 92 begregs@gmail.com                                  
Susanne Møller Duus, gæsteroere, tlf. 26 71 25 75, smduus@gmail.com  

Hans-Henrik Licht, sekretær, tlf. 23 20 01 56 mail: pid@stofanet.dk                                             

Finn Madsen, rochef, tlf. 41 96 18 93 mail: finnmadsen.ny@gmail.com  
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Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

Marts 2013 

Fre. 15.  18.30 Generalforsamling i Gamle Roere 

Lør. 16. 9.00 Arbejdslørdag 

Lør. 23.  15.00 Standerhejsning  

Lør. 23.  18.00 Maddag  

April 2013 

Søn. 1.  13.00 Rotur m/kaffe og kage 

Lør. 13.  10.00 Hvervning af nye medlemmer  

Tir. 16.  17.00-21.00 Åbent Hus  

Maj 2013 

Lør. 4.  13.00 Instruktion 

Søn. 5.  9.00 Instruktion 

?  Søndagsrotur og Madpakketur   

Ons. 15. 19.00 Maddag (Tove, Annie, Karen Margrethe, Grethe, Henny) 

Juni 2013 

Lør. 1.-2. 10.00 Weekend-tur i Helnæsbugten 

Søn. 9.  5.00 Rundt om Avernakø  

Ons. 12.  18.00 Madpakketur 

Søn.23.  18.00 Sankt Hans Aften i Roklubben 

Juli 2013 

Lør. 20. -27. Uge 30 Bornholm 

Søn. 28. 
Man. 29. 

Eftermiddag 
Morgen  

Sea Challenge Fyn ankomst til Faaborg            
Sea Challenge Fyn afgang til Assens                                               

August 2013 

Tor. 8.  18.00 Madpakketur  

Søn. 11.   Bogense-Æbelø  

Lør. 30. -31  Weekend-tur i Det sydfynske Øhav 

September 2013 

Tirs. 3.  18.00 Madpakketur  

? 19.00 Maddag (Ingrid, Gert, Elsebeth, Hans Henrik m.fl.) 

Oktober 2013 

Fre. 11.-13.  Løvfaldstur på Gudenåen 

Lør. 26.   Standerstrygning  

November 2013 

Fre. 29.  Julemaddag (Anne-Grethe, Jørn, Susanne, Peter m.fl.) 

Januar 2014 

Fre. 31.   Herreaften (Tage, Bent, Ole, Helge) 

Februar 2013 

Fre. 7.   Pigeaften (Susanne, Hanne , Pia, Bodil og Karen) 

 

 

 
   
 
   

 
   
   
   
   



   

   
   
 
   
 
   
  
 

 
 

Julemenuen 2012 
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