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Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4 april 2014 

  33. årgang 

ÅREBLADET  

Læs inde i bladet... 

• Formandens hjørne  

• Nyt fra rochefen 

• Kommende arrangementer 

• Referat fra 2 generalforsamlinger 

• Hvervekampagne 

• Aktivitetskalender 



 

Formandens hjørne  

 

 

 

Vi er nu kommet godt i gang med den nye sæson. Takket være et utroligt godt stykke arbejde fra 

vores broarbejdere blev en brugbar bro flækket sammen af de forhåndenværende materialer, således 

at vi kan komme på vandet. Det betyder også at vi har fået lidt mere ro på planlægningen af 

fornyelsen af broen, således at vi regner med, at vi først næste forår skal have en ny bro under 

konstruktion. Vi har således god tid til at finde de rigtige løsninger, og tid til at få det økonomiske 

grundlag i orden. 

 

På den ekstraordinære generalforsamling på standerhejsningsdagen fik vi vedtaget et sæt nye 

vedtægter.  På vores hjemmeside at man se nye vedtægter: 

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

 

Vi skal snart i gang med at instruere alle de nye medlemmer der kommer til klubben her i maj 

måned. Susanne har taget et kursus, så hun bliver endnu bedre til at instruere de nye medlemmer, 

men vi kan godt bruge flere der vil arbejde på denne front. Prøv at se på DFfR’s kursustilbud 

http://www.roning.dk/da/Nyheder/Nyhedsmail/2014/April/De%20sidste%20kurser.aspx 

om der skulle være noget for dig. Roklubben betaler selvfølgelig omkostningerne. 

 

I bestyrelsen ser vi gerne at klubbens kommunikation bliver bedre, specielt den kommunikation der 

foregår via de elektroniske medier og dagpressen. Det ville være rigtig godt hvis nogle medlemmer, 

der har evnerne indenfor dette felt, ville melde sig på banen. Hvis man gerne vil have en fin titel, 

kunne vi sige, at vi hermed slå tre stillinger op: Klubben søger en pressechef, en webdesigner og en 

webredaktør. Aflønningen er den samme som alle andre gode job i klubben - glæden ved at gøre 

noget for klubben i et godt kammeratskab bærer lønnen i sig selv. 

Kontakt et bestyrelsesmedlem hvis det skulle være noget for dig. 

 

 

Hilsen  Gert  
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Så er rosæsonen endelig kommet igang 
 
Vi er mange som med længsel har ventet på, at rosæsonen skulle starte igen. Heldigvis nåede 

vi at få en bro op at stå. Godt nok kun en midlertidig løsning, men det er meget bedre end 

ingen ting. 

Som en del allerede har opdaget så er morgen-, formiddags- og aftenroningen godt igang. Der 

er allerede mange, som har været på vandet, det varmer i rochefen hjerte. 

For lige at summere op, så er der åben roning på følgende dage: 

Mandag kl. 9.00 

Mandag kl. 18.00 

Onsdag kl. 9.00 

Torsdag kl. 18.00 

Fredag kl. 9.00 

Så det er bare med at møde op og gerne 5 min. før. 

 

 

 

Hilsen Rochefen 

 
 

 



 

 

 

Tak 
Vi er så heldige i roklubben, at vi i vinterens løb har haft mange flittige og engagerede 

medlemmer, som har været meget flittige med at få bådene klar til den nye rosæson. Nogle 

både har fået den helt store omgang og andre blot et mindre eftersyn. Det synes jeg, vi 

skylder dem en stor tak for. 

Men vi kan gøre arbejdet lettere til næste år, hvis vi husker at behandle vores både, årer m.m. 

ordentligt. Det vil sige, at vi skal passe lidt på, når bådene skal i og op af vandet og passe på 

ikke at bådene støder sammen, når de sættes ind i bådehallen. Årene er også en vigtig del, og 

vi kan se at nogle af årene efterhånden ser lidt ramponeret ud. Det tyder på, at de bliver brugt 

til andet end at ro med, men det kan de ikke holde til. 

Er båden snavset, når man kommer hjem fra en kort eller lang rotur, så husk at vaske båden. 

Det er så dejligt at komme ud at ro i en ren båd. 

Kort sagt – pas godt på vores gode gamle både ! 

 

 

Hilsen 

Rochefen 

 

 

 

 

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

 

 

 

Og så lidt af det virkelig vigtige:  

 

 

 

 

 

CITRONIS TIL 5 PERSONER  

   

4 æggeblommer 

200 gram sukker 

3 citroner 

5 dl piskefløde 
Pisk æggeblommer og sukker hvidt. Pres citronerne og 
rør saften i æggesnapsen. Pisk fløden til skum og vend 
den i æggemassen. Hæld cremen i en form og frys den. 

 

 

 

KYSKAGER      
3 æggehvider 
150g sukker 
1 tsk. Eddike 

 



Hvordan gør du? 
Pisk hviderne så de er lette og luftige. Tilsæt herefter eddiken mens du pisker. Til sidst kommer du 
sukkeret i stille og roligt mens du stadig pisker. Bliv ved at piske indtil dine hvider er blevet rigtigt 
stive! Du skal kunne vende skålen på hovedet uden det falder ud. Stop med at piske.  

Bagetid: ca. 1 time og 15 minutter på 110 grader, når kyskagerne kan l  slippe bagepapiret er de 
færdige. 

 

Status på broen 

 

Den gamle bro 

står stadig, men 

den er træt. 

Klubbens 

pengekasse er 

slunken, og det 

betyder, at der 

skal spares og 

findes penge til 

en ny bro.  

 Broudvalget 

arbejder stadig 

med at hente 

tilbud hjem fra 3 

entreprenører. 

Dette skulle 

gerne være 

afsluttet lige 

efter påske i år. 

Udvalget har 

foreslået 

bestyrelsen, at 

medlemmerne (som en lille hyggelig medlemsaktivitet) selv bryder den gamle bro ned, så kun 

stolperne står tilbage. 

Herefter må vi have nogen til at kigge på, hvor mange af stolperne, der trænger til at blive skiftet. 

Når stolperne så er i orden, monterer en af de tre entreprenører det tværgående og det langsgående 

tømmer. Så er broens skelet klar til at få lagt nyt brodæk på. 

Vi har foreslået bestyrelsen, at medlemmerne selv monterer det nye brodæk. 

Vi regner med at nedrivning og montering af det nye brodæk tidsmæssigt vil kræve mindst 3 

arbejdsweekender, men det kommer vi tilbage til senere. 

Hvornår kan vi så have en ny bro???  Det afgør den endelige pris på broen sat i forhold til hvor 

mange penge, vi skal ud og finde. Så det kan vi ikke give et endegyldigt svar på endnu. 

Sidste nyt fra broen: 
De to øverste plader i kørerampen har det ikke godt. Der er hul i den ene plade, og samlingen 

mellem pladerne er også dårlig. Der er foretaget en nødtørftig reparation . 

 Så gå forsigtigt på rampen og hold til højre, når I kører båden ned eller op.  
Vi er meget tæt på at bestille nye riste til både højre og venstre kørerampe, men vi må nok forvente 

3-4 ugers leveringstid. 

 

Med venlig hilsen         Broudvalget 

 



 

 
 

 

 

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

 

 

 

 

NYT FRA TURUDVALGET – masser af gode tilbud 
 

Tur- og motionsudvalget har endnu en gang forsøgt at lave en række gode rotilbud, så der 

skulle gerne være noget for alle. Der bliver arrangeret korte og lange ture og nogle med 

overnatning. Fælles for dem alle er, at alle vore ture er hyggelige, og det sociale er en 

væsentlig del af dette.  

 

Langture:  

Pinsetur 7. – 9. juni 2014 med udgangspunkt fra Sønderborg. 

Sommerferietur Uge 29 2014 – På kanten af Fyn (se nedenfor) 

Tur til Helnæs bugten 29. – 31. august 2014 (vi prøver om det kan lykkes i år)   

Den traditionsrige Gudenåtur 3. – 5. oktober 2014 

 

Dagsture:  

I det lokale farvand mandag 21/4 2014 – omtales andet sted i bladet.  

Vi vil forsøge at arrangere andre dagsture i løbet af sæsonen efterhånden, som vi kender 

vejrudsigten. 

 

Madpakketure:  

Torsdag 22/5 2014 kl. 17.30 

Onsdag 18/6 2014 kl. 17.30 

Tirsdag 19/8 2014 kl. 17.30 

Onsdag 3/9 2014 kl. 17.30 

Vi vil forsøge at arrangere en aftentur med grill – det kunne typisk være en tur til Bjørnø eller 

Dyreborg.  

 

Morgentur:  

Avernakø rundt 22/6 2014 afgang kl. 5.00 – vi vil igen i år 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 !  

Sommerferieturen vil formentlig tage udgangspunkt fra Faaborg, hvor tanken er, at vi ror mod 

Svendborg og videre den vej rundt langs kanten af Fyn. Vi har ikke planer om at ro hele vejen 

rundt om Fyn, men vi ror så længe deltagerne har energi til det og vejret giver mulighed for 

det. Der vil komme opslag om turen i god tid, så de enkelte deltagere også har mulighed for at 

få lidt indflydelse og komme med gode ideer. 

 

 

 

LÆS LIDT MERE OM PINSETUREN HER      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTUR i pinsen d. fredag d. 6 juni til mandag d. 9. juni 
Vi køre til Sønderborg fredag aften og lørdag, søndag og mandag og er tilbage i Faaborg sidst 

på eftermiddagen. 

Sæt kryds i kalender og endeligt program komme i næste nr. af Årebladet. 

Her er billeder fra vores sidste fællestur i 

Sydfynske 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra 

sydsiden 

af 

Tåsinge 

 

 

 

 

 

 

Hilsen Tur og Motionsudvalget ( Bent, Finn, Annie og Bente )  

 

 



RONING 2. PÅSKEDAG KL.09.00 

 

Tur/motionsudvalget vil godt invitere alle med på formiddagsrotur    2. 
PÅSKEDAG/MANDAG den 21. april kl. 09 

  

Vi mødes i klubben kl 09 og turen forventes at vare i ca. 3 timer, altså hjemkomst kl. 12. 

Det er tilladt  at medbringe en termokande med kaffe. Der skal nok være et stykke 
franskbrød til kaffen. 

Tilmelding til Annie Henriksen, telg 41281620 eller mail anniehenriksen@stofanet.dk - 
meget gerne oplysning om telefonr. i tilfælde af, at vi må aflyse turen grundet dårligt vejr. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Foreningen Gamle Roeres generalforsamling 

 

 
 

Den 4. april 2014 afholdt Gamle Roere den ordinære generalforsamling med 20 deltagere. 
Jørgen Rise blev valgt til dirigent og styrede os sikkert gennem dagsordenen. 

 

I sin beretning kom formanden (Stoffer) bl.a. ind på et af foreningens formål, at være støtte- 

forening for Faaborg Roklub, så derfor doneres der 10.000,- kr. til hjælp til den forestående 

 udskiftning af klubbens bro. 

 

Regnskabet blev godkendt og Stoffer, Carsten Lorentzen samt suppleanter og revisorer blev 

genvalgt. Ingrid Hviid blev valgt til revisorsuppleant. 

 

Under eventuelt blev bl.a. drøftet evt. muligheder for sammenlægning af Roklubbens passive 

medlemmer og Gamle Roers medlemmer, hvilket i givet fald vil kræve en helt anden struktur. 

 

Efter generalforsamlingen var der et lækkert ta’ selv bord fra Kokken og Jomfruen, og snakken 

gik lystigt bl.a. om de gode gamle dage. 

 

Harry 

 
 

 

 

 

mailto:anniehenriksen@stofanet.dk


 

Faaborg rokub 

 

Referat ekstraordinær generalforsamling. 

 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

2. Valg af referant 

3. Ændringer af vedtægter 

4. evt. 

 

 

ad 1) Lars Barnebjerg valgt til dirgent, og konstaterde at generalforsamlingen var lovlig indkadt. 

ad 2) Jan Madsen valgt til referent. 

ad 3) Ændringerne i vedtægterne gennemgået, og vedtaget med de bemærkninger der var på den 

ordinære generalforsamling vedr formålsparagrafen. 

ad4) Bent fortalte om status for broen, den er nu midlertidig bragt i orden så den kan bruges, 

venstre sliske mangler, men vil også blive lagt i. 

Der arbejdes videre med at indhente tilbud på renovering af broen.  Udførsel tidligst i 2015. 

 

ref. Jan Madsen 

 

 

 

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

 

 

 

 

MADDAGE I 2014 
 

D. 14. MAJ 

 

Henny, Tove,  

Annie og Grethe 

 

       JUNI 
 

 

 

  D. ??? SEPTEMBER      

 

Karen Margrethe 

Sinnet 

 

D.??? OKTOBER 
 

Lars P. Vibeke, Niels 

Käthe, Palle og Grethe 

 

D. – hvis nogen skulle få lyst til en ekstra 

        maddag 
 

 

 



 

Hvervekampagne 

2014 
Da klubben har behov for at skaffe nye 

medlemmer er det nødvendigt, at vi igen 

kommer ud på gader og stræder med vores 

nye folder om FAABORG 

ROKLUB. 

Og nogen vil sikkert spørge ”hvad nytte 

er det til? ” og det kan da godt være, der 

ikke kommer nye medlemmer ud af 

besværet i første omgang. Men vi i PR-

udvalget tror på, at får vi skabt lidt mere 

opmærksomhed omkring klubben, er 

sandsynligheden for, at der kommer nye 

medlemmer til, lidt større, end hvis vi bare 

lader stå til. 

Så derfor benyt chancen. Brug en time af 

din kostbare tid til at dele den nye folder 

ud, eller få en stak foldere med ud på din 

arbejdsplads, hvis du arbejder i nærheden 

af Faaborg. 

Jo flere vi bliver, jo kortere tid behøver 

hver enkelt af os at bruge på sagen. 

 

Torsdag d. 24.4.2014 klokken 16.00 deler vi foldere ud. Vi mødes i 

roklubben kl. 15.30. 

Tilmelding til Bente. 

 

Og husk:  

Lørdag d. 26.4. 2014 klokken 9.00 holder vi åbent hus i roklubben. 

Her er der også brug for hoveder og hænder.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivitetskalender for Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

April 2014 

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 

14.  Maddag 

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 

   

 

 

 

Roklubbens bestyrelse 2013 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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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