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Formandens hjørne 
 

 

Søndag den 2. marts afholdte vi vores ordinære generalforsamling. Bestyrelsens beretning kan man 

læse nedenfor. Med 26 fremmødte medlemmer kunne vi ikke vedtage bestyrelsens forslag til nye 

vedtægter. Jeg har derfor indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Roklubben umiddelbart før 

standerhejsningen den 29. marts, altså 

 

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling lørdag den 29. marts kl. 13.30. 
 

Det forslag til vedtægtsændringer der skal behandles er udsendt pr. mail og er næsten identisk med 

det forslag der blev udsendt til den ordinære generalforsamling. Eneste ændring er, at en del af 

formålsparagraffen er flyttet til § 8, som en af bestyrelsens opgaver. 

Efter generalforsamlingen er der standerhejsning kl 14.00. Umiddelbart herefter vil der være en 

demonstration af det nye hejseværk. Kl. 18.00 er der madaften. 

 

På generalforsamlingen den 2. marts gik Hans Henrik Licht og Susanne Møller Duus ud af 

bestyrelsen. Nyvalgt til bestyrelsen blev Bente Ålund. Der er altså en vakant post i bestyrelsen i 

øjeblikket. 

 

Bestyrelsen har haft det første konstituerende møde, og med forbehold for justeringer ved vores 

næste møde er opgaverne fordelt på denne måde: 

Gert Flensberg er formand og har ansvar for medlemskartotek og kontingentopkrævninger. 

Lone Hansen er kasserer og er kontaktperson til rengøringsudvalget (Elsebeth Elsted, Anne Grete 

Caben, Kirsten Andersen og Ingrid Hviid). Ligeledes er Lone kontaktperson til Susanne Møller 

Duus, som har påtaget sig fortsat at have kontakt til gæster og udlejning af både og klubbens 

lokaler. Hvis du vil reservere en både til en længere tur skal du derfor kontakte Susanne. 

Jan Madsen er næstformand og sekretær. Jan har ansvaret for kajakafdelingen og er kontaktperson 

til broudvalget (Harry Kjeldsen, Ebbe Tikøb og Lars Barnebjerg). 

Finn Madsen er rochef og udgør sammen med Bente Ålund, Bent Gregersen og Annie Henriksen 

motions- og turudvalget. Finn har ansvaret for fester og maddage og er kontaktperson til Årebladet 

(Karen Bertelsen og Ingrid Hviid). 

Bent Gregersen er materialechef hjulpet af materialeudvalget (Jan Madsen, Ebbe Tikøb og Harry 

Kjeldsen). Bent har ansvaret for uddannelser. 

Bente Ålund er instruktionschef kraftigt hjulpet af Bodil Madsen og Bent Gregersen. Bente er 

kontaktperson til vores PR-udvalg som vi meget gerne ser bliver et stort og aktivt udvalg. 

Opgaverne er medlemspleje og medlemshvervning, modernisering af klubbens hjemmeside og 

kontakt til pressen. 

 

Beretning for 2013 

 
Antallet af medlemmer er faldet fra 87 til 84. I 2012 roede vi 19.258 km og i 2013 roede vi 22.759 

km.  

Hvor mange km der bliver roet i de enkelte år afhænger af mange ting, ikke mindst vejrliget. Men 

tallene viser klart den fornemmelse jeg har. Nemlig at de medlemmer vi har, er blevet mere aktive. 

Hvis man gennemgår motions- og turudvalgets program er det ganske imponerende, hvor mange 

ture der bliver arrangeret, såvel i sæsongen som uden for sæsongen i form af vandreture m.m. 

Ligeledes er tilslutningen til de traditionelle sociale arrangementer meget høj, når man ser den i 

forhold til medlemstallet.  

 

 

 

 

Af specielle ture i 2013 vil jeg fremhæve ferielangturen rundt om Bornholm, som blev afviklet til 



meget stor tilfredshed fra deltagernes side. Samarbejdet med Assens roklub har udviklet sig til en 

tradition og årets udlandstur gik til Friedrichsstadt med roning på Ejderen, og Assens deltog endnu 

en gang i vores traditionelle tur på Gudenåen. Jeg tror det er meget givende for begge klubber, at vi 

kan samarbejde omkring forskellige ture. Man kan sige vi har lavet vores eget lille ronetværk 

sammen med Assens Roklub. Dette var netop meningen skulle ske efter nedlæggelsen af 

Fynskredsen, en nedlæggelse som blev afsluttet i 2013.  

 

Der blev gjort en ihærdig indsat for at få medlemstilbagegangen til at stoppe i 2013. Der blev 

udleveret foldere på gågaden, der blev afholdt åbent hus i flere omgange. Der blev forsøgt omtale af 

klubben i pressen. Det er svært at pege på noget vi yderligere burde have gjort, eller noget vi gjorde 

forkert. Det er klart at noget kunne gøres bedre, og det vil vi selvfølgelig forsøge på i 2014.  

 

Endnu en gang blev Sea Challenge afviklet med overnatning i Faaborg. Jeg vil gerne takke alle de 

medlemmer der gjorde dette muligt og som var med til at tilføre økonomiske midler til klubben på 

samme niveau som de tidligere år. Hvorvidt arrangementet kommer til at fortsætte på samme måde 

er endnu uvist. Antallet af roere har været for nedadgående, og det er svært at for arrangørerne at få 

økonomien til at hænge sammen. Det ligger fast at Sea Challenge Fyn ikke afvikles i 2014, men 

måske i 2015. Den gæld man har haft, er nu bortskaffet og egenkapitalen i Sea Challenge Fyn er nu 

positiv, og den selvejende institution Sea Challenge Fyn vil gerne have en ny organisation, for 

eksempel en gruppe af roklubber, til at fortsætte arrangementet. Det er ikke bestyrelsens opfattelse, 

at vi skal gå ind i dette.  

 

I august kunne vi endnu engang afholde kanindåb. To kaniner blev døbt i 2013. Det blev en god dag 

tilsmilet af smukt vejr og sluttede med en festlig madaften. Ud over uddeling af dåbsbeviser fik 

Bente Ålund overrakt instruktørpokalen for igennem mange år at have været en rigtig god støtte for 

nye roere, og for at være aktiv med etablering af roning på de tidspunkter hun fornemmer der er 

behov for. Det seneste tiltag fra Bentes hånd er bådklargøring på rullende hverdagsformiddage - 

hvilket har vist sig at være en rigtig god ide.  

 

Sidst i 2013 fik vi gennemført et længe ventet projekt med et hejseværk i bådehallen. Vi har endnu 

ikke rigtigt fået det afprøvet, men det er min overbevisning at det vil blive et stort løft for klubben. 

Det er meget nemt at betjene, men for i en sikkerheds skyld er det nok en god ide, hvis man har en 

vejleder ved sin side første gang man skal prøve det. 

 

I 2013 kom renoveringen af kloaknettet forbi roklubben. Vi kom igennem perioden uden de store 

problemer, og da roklubben allerede have regnvandsseparering havde det ikke den store betydning 

for klubben. Imidlertid afstedkom de store maskiner nogle revner i vores mur imod nord. Det er 

bygherrens forsikring som skal udbedre dette, men på nuværende tidspunkt er sagen endnu ikke 

afsluttet. 

 

Kort tid efter standerstrygningen blev Faaborg ramt af en kraftig storm som rev en del plader af 

opholdsstuen. Nogle af de afrevne plader faldt ned på bådehallens tag og slog huller i dette. Vi er 

heldigvis forsikret i sådan en situation og reparationerne er på nuværende tidspunkt ved at være 

færdige. Vi valgte i bestyrelsen at skyde ca. 90.000 oveni forsikringssummen, således at vi får et 

godt fremtidssikret tag og får udskiftet tagrenderne og sternbrædder, hvilket var påkrævet.    

 

I bestyrelsen har vi arbejdet med revidering af roreglement og vedtægter. I forbindelse med 

roreglementet har vi især arbejdet med sikkerheden. Vi opfordret medlemmerne til at anskaffe sig 

oppustelige redningsveste som man kan bære under roningen, og rigtig mange har taget denne 

opfordring til sig. Svømmeprøver er kun gyldige i 2 år, og vi har begrænset rofarvandet for 

medlemmer der kun har afgivet svømmeerklæring til kystnært fra Nab til Dyreborg Skov maksimalt 

200 meter fra kysten. Det er bestyrelsens håb, at vi med disse tiltag har styrket sikkerheden og 

skærpet opmærksomheden omkring emnet. 

 

 

 



Ved årets start lavede vi en række nødvendige reparationer på broen. Det meste af broen er fra 1987 

og i 2000 blev en del bjælker og dæksplankerne udskiftet. I 2013 udskiftede vi de bjælker som var 

angrebne af pæleorm, satte nye fenderbrædder, og udskiftede de ødelagte planker på skråbroen. Vi 

mente vi havde en holdbar bro, men kunne ikke forudse den østenstorm vi blev vidne til midt i 

januar 2014. Vi blev ramt af en langvarig østenstorm, som sammen med ekstrem højvande løftede 

og ødelagde en stor del af vores bro. Dette hører strengt taget ikke til beretning for 2013, men havde 

alligevel den betydning, at vi måtte træde på bremserne. Vi havde i 2013 iværksat nogle indendørs 

forbedringer. Murerarbejde i omklædningsrummene er afsluttet, men ellers er vi forsigtige med at 

gå videre med malerarbejde og nyt gulvtæppe i opholdsstuen før vi har det fulde overblik over 

økonomien efter broens kollaps - ingen roklub uden en bro! 

 

I 2013 har vi fået støtte fra sparekassen Faaborg på 10.000 og fra Fioniafonden 25.000. Vi er glade 

for denne støtte, som er med til, at vi kan gennemføre de forbedringer af klubhuset som vi ønsker. 

Igennem de senere år har vi huset Lions Club. Dette har givet et positivt tilskud til klubbens 

økonomi. Imidlertid blev 2013 det sidste år hvor vi kunne være husværter for Lions. Efter deres 

ønske ophørte samarbejdet med udgangen af 2013.  

 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsen for det gode samarbejde vi har haft i 2013, og også 

gerne takke alle de medlemmer der på den ene eller anden måde gør det rart og livsbekræftende at 

være formand for klubben. 

 

Gert Flensberg 

  

  

 
 

 

 

 



 
Standerhejsning  

og  
maddag  

lørdag den 29. marts 2014 
 
 
Så er foråret på vej, og vi er mange, der ser frem til 

igen at komme på vandet. I skrivende stund er 

rovejret ved at være plads – så mangler vi lige at få 

standeren hejst og broen på plads, vi kan få 

rosæsonen skudt i gang.   

 

Dagens program: 

 

Kl. 13.30 er der ekstraordinær 

generalforsamling med henblik på 

vedtagelse af nye vedtægter.  

 

Kl. 14.00 hejses standeren.  

 

Kl. 14.15 demonstration og instruktion 

i det nye hejseværk 

 

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, Bente, Karen og Finn m.fl. laver lam m/tilbehør og derefter dessert – og til 

sædvanlige rimelige roklub-priser.  

 

Tilmelding senest søndag den 23. marts på opslagstavlen eller til Finn på mail 

finnmadsen.ny@gmail.com eller tlf. 60 70 71 89.  

 

 
 



 
Medlemshvervning/instruktion 

 
I år holder vi instruktionsweekend lørdag/søndag den 10. – 11. maj 2014. I den forbindelse får 

vi brug for hjælp fra Roklubbens instruktører, ligesom der er brug for medlemmer som ”fyld” i 

bådene og til andre praktiske opgaver. Mere herom i næste Åreblad. 

 

Men vi har allermest brug for nye medlemmer, og det er ikke bare for, at der skal være nogen 

at instruere, men klubben har behov for nye medlemmer, så vi kan opretholde medlemstallet 

og helst blive lidt flere, så bliver det både nemmere og sjovere at være i klubben.  

 

Vi opfordrer derfor alle i klubben til at gøre reklame for Roklubben blandt familie, venner, 

kollegaer m.fl. om det ikke var noget for dem at komme ud og få nogle spændende 

rooplevelser på vandet og i naturen og nyde stilheden på vandet sammen med gode ro-venner, 

hvor det sociale samvær er en vigtig del. 

 

Gode ideer til hvordan vi får nye medlemmer modtages meget gerne – alle ideer er velkomne.  

Så send forslag og ideer til: finnmadsen.ny@gmail.com eller ringe til mig på 60 70 71 89. 

 

Finn 

 

 

 

 

 

Generalforsamling Gamle Roere 
 
Foreningen Gamle Roere afholder ordinær generalforsamling fredag den 4. april 2014 kl. 18.00 i 

roklubbens lokaler. 

 

Dagsorden iflg. lovene. Evt. forslag indsendes til bestyrelsen senest den 24. marts 2014. 

 

I forbindelse med generalforsamlingen bydes på en lettere anretning til den favorable pris af kr. 80,- 

pr. kuvert. 

Vin, øl og vand til sædvanlige priser. 

 

Gæster er velkomne. 

 

Tilmelding er nødvendig senest den 24. marts 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 

 
 

 
 

 

Roklubbens hjemmeside -  www.faaborg-roklub.dk  
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Nyt fra Rochefen/Tur- og Motionsudvalg 
 

 

Solen står højt på himlen og skinner fra en næsten skyfri himmel, så er det at man rigtig 

glæder sig til at komme på vandet igen. 

 

Desværre har vi lige en udfordring af de større, inden vi kan sætte os i bådene. Broen skal 

renoveres kraftigt, men en nødplan er på vej. En midlertidig reparation af broen er i gang og 

skulle efter pålidelig kilde være klar til den sæsonstarten den 29. marts 2014.  

 

Fra turudvalgets side har vi lagt et program for hele året. Der kommer nok nogle ændringer 

undervejs, men hold øje med aktivitetskalderen og Årebladet. Der vil være aktiviteter for alle 

roere, så vi håber I møder op til arrangementerne.  

 

Den første fællestur er allerede den 21. april 2014. Der kommer mere om denne tur i det 

næste nummer af Årebladet. I lighed med tidligere år vil der komme nærmere omtale af 

turene/arrangementerne i Årebladet, når tiden nærmer sig. 

 

Sommerferieturen har vi planlagt, at den skulle være langs kanten af Fyn – ikke hele Fyn rundt 

– men så langt lysten nu rækker. Vi tager afsted lørdag den 12. juli og regner med at være 

hjemme igen torsdag den 17. juli. Men meget mere herom, når tiden nærmer sig. 

 

Inden I tager på vandet skal I huske, at jeres svømmeprøver skal være i orden. Svømmeprøve 

skal aflægges hver 2. år. Kontant mig, hvis du ikke har styr på, hvornår du sidst har aflagt 

svømmeprøve.  Jeg skal nok følge op dette lidt senere. 

 

Mange rohilsner 

Rochefen 

 

 

 

 



Herreaften - GuleÆrter 2014 
 
For udenforstående er det en begivenhed, der sker hvert år sidste fredag i januar. 
Det er kun for herrer som det fremgår af overskriften, programmet ligger fast år efter år. 
 
Middag: Gule Ærter, flæsk og pølse derefter kaffe og æbleskiver med tilbehør, der må ryges, fises og 
bøvses, toiletbrættet behøves ikke slås ned efter ende brug. Det skal lige nævnes, der ryges ikke mere i 
klubben, de 3 rygere vi har, valgte at gå afsides og fyre tobak af. Så folk med astma, bronkitis eller andre 
lungesygdomme, kan roligt møde op næste år og nyde lidt mandehørm med ligestillede. 
 
Godt nok er det en herreaften, men ærterne blev tilberedt af frk. Jensen, de var usædvanlig gode og 
tilbehøret ligeledes, æbleskiverne faldt lidt tungt, men det skyldes nok, at der gled 3 gange gule ærter ned. 
Dette års ærtehold havde hyret Peter Holm til at berette om livet på Grønland, det gjorde han godt på sin 
egen hyggelige måde. Harrys historie om anden fik vi også, det er næsten en tradition, at vi skal høre den 
og griner lige meget hver gang. 
 
En rigtig god aften, men jeg kan godt mærke at alderen trykker os alle, for der er ingen, der råber op om at 
få den sidste genstand på værtshus mere. 
Der bliver noget at leve op til for Niels Justesen, Niels Fritsdal, Lars B, og Palle Jørgensen, som er næste års 
kandidater til Herre aftenen. 

Mrh Ebbe 

 

 

Du kan stadig nå det -  Gåturen på Ærø d. 21-22-23 marts 2013    

                                                            
Vi har lagt følgende plan for turen til Ærø: 

 

Fredag d. 21. marts:  

Vi mødes i Roklubben kl. 17.00 og kører til Svendborg. Vi skal med færgen kl. 18.15 og der er en 

sejltid på 75 minutter. 

Vi parkerer ved færgen, bagagen skal du selv bære om bord. Når vi kommer til Ærøskøbing holder der 

en taxa og køre os til Hotel Damgården, hvor vi skal overnatte i lejligheder. 

Medbring lagenpose og lagen eller sengelinned, håndklæder og viskestykker 

Sengelinned og håndklæder kan lejes for 85 kr. pr. person –denne leje er ikke med i prisen. 

Fredag aften får vi vores sædvanlige måltid med ost, spegepølse m.m. og et enkelt glas rødvin. 

 

Lørdag d. 22. marts: 

Når vi har spist morgenmad og smurt en madpakke, går vi ad Øhavstien mod Søby, turens længde vil 

afhænge af vejret, men forventes at være på ca. 25 km. 

Lørdag aften er der aftensmad og hygge i lejligheden.  

 

Søndag d. 23. marts  

Efter vi har spist morgenmad, smører vi en madpakke og går mod Ærøskøbing. Vi skal være tilbage på 

Hotel Damgård, så vi kan nå færgen hjem kl. 16.45. 

Vi tager en taxa til færgen. 

 

Pris 1.000 kr. dækker transport overnatning, mad, vin osv. Beløbet bedes indbetalt på reg. nr. 4692 

konto 4692287835, evt. overskud vil blive betalt tilbage. 

Spørgsmål til Bente på 25 54 74 77 eller Bent 23 41 65 92     

 

Sidste frist for tilmelding og betaling  er fredag d. 14. marts 2014, til bfaalundmail@gmail.com 

 

Hilsen 

Tur og Motionsudvalget   
 

mailto:bfaalundmail@gmail.com


 

 

 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

 

 OBS  Arbejdslørdag hver lørdag kl. 9-13 frem til standerhejsning  

 

Marts 2014 

Man d. 10. 9.00 Bådeklargøring 

Tirs d.18. 9.00 Bådeklargøring 

21. -23. 17.00 Weekend-gåtur på Ærø  

Ons d.26. 9.00 Bådeklargøring 

Lør. 29. 13.30 Ekstraordinær generalforsamling  

Lør. 29. 14.00 Standerhejsning 

Lør. 29. 18.00 Madaften  

April 2014 

Fre. 4.  18.00 Generalforsamling Gamle Roere  

Man. 21. 9.00 Madpakketur – en længere tur 

Tors. 24  Uddeling af foldere  - medlemshvervning 

Lør. 26. 9.00 Åbent hus – medlemshvervning 

Maj 2014 

10 .- 11.   Instruktionsweekend 

16. – 18.  Tysklandstur i Bededagsferien 

Tors. 22. 17.30 Madpakketur 

Tors. 29.  9.00 Heldagstur 

Juni 2014 

7. - 9.   Pinsetur til Sønderborg 

Ons. 18. 17.30 Madpakketur 

Søn. 22. 5.00 Morgentur Avernakø rundt 

Man. 23. 18.00 Skt. Hans – grillarrangement 

Juli 2014 

Uge 29  På kanten af Fyn – sommerferietur 

August 2014 

Lør. 16.  Kanindåb 

Tirs. 19. 17.30 Madpakketur 

29. – 31.  Helnæsbugten 

September 2014 

Ons. 3. 17.30 Madpakketur 

Oktober 2014 

3. – 5.  Gudenåtur – Silkeborg 

Lør. 25.  Standerstrygning og madaften 

Januar 2015  Herreaften (Niels Justesen, Niels Fritsdal, Lars Barnebjerg og 

Palle Jørgensen 

Februar 2015  Pigeaften (Bente, Gurli, Hanne, Solveig, Fritze m.fl.) 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roklubben i dag den 10. marts 2014 kl. 18.00.  

Roklubbens bestyrelse 2013 

 

Gert Flensberg, formand. tlf. 41 60 11 42, gertminor@stofanet.dk  
Jan Madsen, næstformand, sekretær tlf. 29 45 14 63, jan@ing-madsen.dk  
Lone Hansen, kasserer, tlf. 62 64 12 19, lonehansen@dbmail.dk  
Bent Gregersen, materialchef, tlf. 23 41 65 92 begregs@gmail.com                                   

Finn Madsen, rochef, tlf. 60 70 71 89  finnmadsen.ny@gmail.com  

Bente Aalund, instruktionschef, tlf. 23 54 74 77  bfaalund@gmail.com   

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

 

 
 
 

mailto:gertminor@stofanet.dk
mailto:jan@ing-madsen.dk
mailto:lonehansen@dbmail.dk
mailto:begregs@gmail.com
mailto:finnmadsen.ny@gmail.com
mailto:bfaalund@gmail.com
mailto:ingridhviid@gmail.com
mailto:bertelsen.karen@gmail.com

