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Formandens hjørne 
 

Generalforsamlingen 
 

For jer, som ikke havde mulighed for at deltage i årets generalforsamling følger her formandens 

beretning: 
 

Beretning for 2014 
 

Antallet af medlemmer er i 2014 faldet fra 84 til 78. I 2013 roede vi 22.759 km og i 2014 roede vi 

20.265 km. Vi har i gennemsnit roet 260 km. 

 

Hejseværket i bådehallen kom til at stå sin prøve i 2014, og vi kan nu evaluere den investering på 

ca. 113.000 kr. som vi har foretaget i 2013 og 14.  Det er bestyrelsens mening, at investeringen til 

fulde har levet op til de forventninger vi havde. Jeg har ikke mødt medlemmer som har ment, at det 

på nogen måde var besværligt at betjene hejseværkerne, og de har givet os den luft i bådehallen som 

vi havde håbet på. Vi har i løbet af året haft besøg af flere klubber som har vist interesse i 

hejseværk, og de har alle beundret vores løsning. 

 

Igennem hele 2014 har sagen om revnerne i nordvægen verseret, revner som kom i forbindelse med 

renovering af kloaknettet i 2013. Det er bygherren FFV, Energi og Miljø A/S som har ansvaret for 

de skader byggeriet har afstedkommet. FFV er selvfølgelig forsikret og skaden blev anmeldt til 

dette forsikringsselskab. Efter en meget lang sagsbehandlingstid fik vi det svar fra 

forsikringsselskabet, at de havde spurt FFV om de havde gjort noget forkert, og da FFV svarede 

negativt på dette, afviste de at dække skaden. Vi var noget utilfreds med dette, dels er det vores 

opfattelse at byggeriet er årsag til revnerne og dels fandt vi det mærkeligt at forsikringsselskabet 

kun lægger FFV’s udsagn til grund for deres afgørelse. Vi ville også gerne se dokumentation i form 

af billeder før og efter byggeriet. Efter meget lang tid opnåede vi at få et møde med direktøren fra 

FFV. Han var lige så glat som et stykke vådt sæbe, men vi opnåede at få billederne og at få sagen 

genvurderet, og det er her sagen nu står. Forsikringsselskabet fik i sidst i oktober brev om vores 

ønske om en genvurdering og den 10. februar fik vi brev fra forsikringsselvskabet, at de ville gå i 

gang med at revurdere sagen. Igennem hele dette kedelige forløb vil jeg gerne fremhæve Lones 

indsats - hun har som en terrier bevaret sit bid i benet og ikke mistet troen på vores sag. Ligeledes 

vil jeg takket Niels O. Nielsen for stor sagkyndig hjælp og deltagelse i diverse møder. Fortsættelse i 

næste års beretning. 

 

Bestyrelsen har en stor del af året været optaget af broen. I januar måned blev broen ødelagt af en 

lang vedvarende østenstorm i en periode hvor vandstanden var kritisk. Med en imponerende indsats 

fra broudvalget og mange medlemmer lykkedes det inden standerhejsningen at få repareret broen så 

meget, at roningen kunne fortsætte. Jeg kan bevidne at roklubben blev gennemgået med tættekam 

for at finde ethvert brugbart stykke tømmer, og til trods for dette var der ikke nok til at lave hele 

fenderbrættet færdigt. Meget sigende kunne man i årebladet i april læse ”Gå forsigtigt på rampen og 

hold til højre, når I kører båden op eller i”.  

 

Vi fik vurderet broen og lavet et overslag over udgifterne i denne forbindelse. Det så sort ud, men 

gammelroerne gav os det første skulderklap med 10.000 kr. og da vi den 30. april fik besked om, at 

A. P. Møllers fond ville give os 200.000 kr. var humøret højt og en ny bro var i sigte. Broudvalget 

arbejdede videre med sagen og indhentede 3 tilbud på arbejdet. 1. oktober indstillede vi roningen og 

ved hjælp af en stor flok medlemmer lykkedes det os at få nedbrudt den gamle bro. Broudvalget fik 



indkøbt egetræstømmer til den nye bro, og det var en stor dag da vi kunne bære tømmeret ind i 

bådehallen. Vi engagerede Horne Havnerenovering til arbejdet og de har på nuværende tidspunkt 

hamret 7 nye pæle i Faaborg Fjords bund og er ved at bygge den nye bro op.  

 

Motions- og turudvalget har i 2014 stædigt arrangeret gåture i det sydfynske og tilstødende øer, 

nemlig Ærø og Langeland, selv om det nogle gange har været for en meget lille deltagelse. Ud over 

madpakketure og mindre dagsturer har udvalget i samarbejde med Assens roklub arrangeret langtur 

til Plön. Ferielangturen gik rundt om Fyn, og pinseturen rundt om Als. Desuden fælles weekend-tur 

i Helnæs-bugten, og den traditionelle efterårstur på Gudenåen. 

Når man sådan skal gøre status, synes jeg det er imponerede mange ture udvalget tilbyder vores 

medlemmer i en forholdsvis lille klub. For et almindeligt roende medlem som jeg, synes det 

uoverskueligt at deltage i det hele - man må plukke ud. Det er mit indtryk at lysten driver værket og 

jeg takker for det store arbejde udvalget laver. 

 

Sidst i april roede 3 medlemmer Kvik op i Helnæsbugten, hvor den fik lov til at komme på 

sommerferie hos Bodil og Jan. Mange medlemmer fik igennem sæsongen roet i Helnæsbugten, som 

er et skønt farvand som det kan være svært at nå fra Faaborg. 

 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i 2014. Ud over bro har vi også i 2014 brugt 

en del tid på sikkerhed. Jeg er en af dem, der synes det er træls at gennemgå sine forsikringer - det 

går jo nok, og når skaden sker kan vi jo se på det. Dette er naturligvis en uansvarlig holdning. På 

samme måde må vi til stadighed justere vores sikkerhedsniveau og holde vores sikkerhedsudstyr i 

orden, herunder regningsveste. Rochef Finn og Bente har i året 14 gjort en stor indsats inden på 

dette felt, og Finn vil senere orientere om et medlemsmøde den 13. april om sikkerhed. 

 

Bestyrelsens størrelse er som følge af de nye vedtægter vi vedtog sidste år under nedtrapning. I 

2014 har vi været 6 i bestyrelsen og i 2015 skulle vi gerne være 5 personer. En af begrundelserne 

for reduktion af bestyrelsens størrelse var, at mange medlemmer gerne vil gøre et indsats for 

fællesskabet på et begrænset område, de ønsker bare ikke at side i bestyrelsen. Det er fortsat sådan, 

og jeg vil gerne takke alle der på en eller måde har lagt frivillig arbejdskraft i roklubben. Under 

eventuelt vil jeg gerne gennemgå de udvalg/arbejdsgrupper vi har, og give mulighed for at nye kan 

melde sig.    

 

Valg til bestyrelsen 
 

Til bestyrelsen blev valgt Alice Laursen og Jørn Caben i stedet for Lone Hansen, Jan Madsen og 

Bent Gregersen. 

 

Jan har siddet i bestyrelsen i 5 år, og vi vil især huske Jan som arkitekten bag hejseværket. Efter 

studier af hejseværk i flere sjællandske roklubber lavede Jan tegninger og fik hejseværket 

produceret på et lokalt maskinværksted.  

 

Bent havde valgt at udtræde af bestyrelsen, og formanden udtalte i den forbindelse: ”Bent stopper i 

bestyrelsen efter 2 år. Bent Gregersen kom i bestyrelsen i 2013 og har siddet i bestyrelsen i 2 år. 

Sammen med Ebbe, Harry og Lars Barnebjerg har Bent gjort en stort og kvalificeret arbejde med 

bro og materiel.  Bent har lovet fortsat at bruge sine rige evner inden for dette felt til gavn for 

klubben, tak for det.” 

 

Ligeledes udtrådte Lone af bestyrelsen og formanden sagde: ” Lone har været klubbens utrættelige 

kassere siden 2008, hvor hun afløste Jonna. Lone har været i bestyrelsen i 7 år. Lone har altid været 



ansvarsfuld, og det var lige før man kunne blive lidt ligeglad med regnskaber og budgetter - for det 

klarede Lone jo, og der har aldrig været noget at komme efter, og når vi stod og manglede lidt 

penge til en uforudset ting, så havde Lone altid en løsning - hun havde jo budgetteret konservativt 

som hun kalder det, og med lidt omflytninger mellem bådefond og ølkasse m.v. dukkede der lige 

pludseligt det ønskede beløb op!! Lone har givet tilsagn om fortsat at arbejde med klubbens 

regnskaber, tak for det, og jeg tror den nye kasserer kan se frem til et behageligt job med en meget 

kompetent medarbejder.” 

 

Til suppleantposterne var der genvalg til Marie Jakobsen og Annie Henriksen. Revisorerne Anette 

From Nielsen, Henny Tikøb og Torben Mortensen blev alle genvalgt. 

 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig på følgende måde: 

 
Bestyrelsesmedlem Ansvarsområde 

Gert Flensberg Formand. Medlemskartotek, kontingentopkrævning, hjemmeside, rokort. 

Jørn Caben Næstformand. Kajak, rengøring, hus, bro, udlejning af lokaler. 

Finn Madsen Rochef og materialechef. Motion- og turudvalg, åreblad, fester, maddage, PR, øl og 

vin. 

Bente Ålund Kasserer og instruktionschef. Gæsteroere og udlån af både, medlemspleje, 

medlemshvervning, ronetværk. 

Alice Laursen Sekretær. Uddannelse, instruktion, sikkerhed. 

 

På generalforsamlingen blev nedsat en række arbejdsgrupper: 
Arbejdsgruppe Tilknyttet 

bestyrelsesmedlem 

Medlemmer af gruppen 

Rengøring Jørn Anne Grethe, Elsebeth Elsted, Kirsten Andersen, Ingrid 

Åreblad Gert og Finn Karen Bertelsen, Ingrid 

Motion- og turudvalg Finn Bent, Annie, Pia, Bente 

Gæsteroere og 

udlejning af både 

Bente Susanne Møller Duus 

Udlejning af lokaler Jørn Susanne Møller Duus 

Materiale (både) Finn Harry, Bent, Ebbe 

Bro og hus Jørn Harry, Ebbe, Bent, Lars, Niels O. 

Madaftener og fester Finn Annie, Henny 

Sikkerhedsudvalg Alice Bente, Finn 

Ergometerroning Alice Bente, Sabina 

Instruktion Bente Alice, Brian 

Fondssøgning Finn Lone, Karen 

 

Alle arbejdsgrupperne er åbne, hvilket betyder at interesserede kan melde sig. Det er klart, at 

medlemmer der ikke var til stede ved generalforsamlingen, også skal have mulighed for at deltage. 

 

Rokort 
Som jeg tidligere har skrevet i en mail til alle medlemmer, så går vi ved standerhejsningen over til 

at registrere vores ture elektronisk på en computer, som er opsat i bådehalen til samme brug. Man 

kan sidde derhjemme og åbne programmet på sin egen computer. Man går ind på internetadressen 

www.rokort.dk , vælger Faaborg Roklub, sit medlemsnummer som brugernavn, og som kodeord sit 

fornavn (Husk det er med stort). Man kan nu se alle de både, der i øjeblikket er på vandet, man kan 

se kilometerstatistik, og man kan hjemmefra oprette en tur, man allerede har været på (i en anden 

klub måske), eller en tur man skal på senere på dagen. 
 

 I 2015 er sæsonen delt i to. En sæson der løber frem til standerhejsningen, og en anden sæson der 

løber resten af året. Indtil standerhejsningen kan man lege lige så meget man vil med rokortet, det 

http://www.rokort.dk/


hele bliver slettet ved standerhejsningen, hvor den anden sæson starter. 

Har man åbnet rokortet hjemme, kan man klikke på sit eget navn, og ens brugerprofil dukker op på 

skærmen. Nu kan man rette personlige oplysninger (adresse, telefonnummer og mailadresse), man 

kan sætte et billede på profilen (man kan se hvordan det virker hvis man holder musen over mit 

navn et eller andet sted), og man kan også sige ja til at modtage mai,l når der bliver oprettet nyheder 

og aktiviteter. Husk at trykke på gem.  

En aktivitet kunne være en madpakketur til Avernakø. Når aktiviteten dukker op på rokortet, kan 

man sidde derhjemme og tilmelde sig på turen. Har man sagt ja til at modtage mail, får man en mail 

hver gang en eller anden opretter en aktivitet. Den turansvarlige får en mail hver gang et medlem 

tilmelder sig, og den ansvarlige kan sende mail til alle tilmeldte, hvis der for eksempel sker 

ændringer.  

Dette var en kort introduktion til rokortet. Bliver der behov vil jeg i Årebladet eller i klubben svare 

på eventuelle spørgsmål. 

 

Gert 

 

 

 

 

INDVIELSE AF DEN NYE BR0  

OG STANDERHEJSNING  

lørdag den 28. marts 2015 
 
Endelig!  

Nu varer det ikke længe inden en 
ny rosæsonen starter. Jeg glæder 

mig allerede. 

 
Som de fleste sikkert har lagt mærke til, så er den nye 

bro ved at være færdig. Der mangler kun lidt småting 
og så lige slidskerne, så vi kan få bådene i vandet.  

Men den skal nok blive færdig til den store dag.  
Det skal selvfølgelig fejres.  

 
Mød op lørdag den 28. marts kl. 16.00, hvor standeren skal hejses og snoren 

til nye bro skal klippes.  
Vi byder på et glas champagne i dagens anledning, og formanden holder nok 

en lille tale.  
 

Efter standerhejsningen er der spisning kl. 18.00, hvor menuen er lammesteg 
m.m. i lighed med tidligere år. Vi forventer en pris på ca. 125,- kr. 

 

Tilmelding til spisning på listen på opslagstavlen eller på  
Mail: finnmadsen.ny@gmail.com 

 
På bestyrelsens vegne 

Finn 

mailto:finnmadsen.ny@gmail.com


 

Gåtur på Øhavsstien 

på Langeland 

d. 21. og 22. marts 2015 
 

 

 

Vi mødes i Faaborg Roklub lørdag d. 21. marts kl. 8.00 og kører til Rudkøbing Roklub, hvor vi skal 

overnatte mellem lørdag og søndag. Vi stiller vores bagage i roklubben og kører til Tranekær, 

parkerer bilerne og går tilbage til Rudkøbing Roklub, en tur på ca. 25 km. Det er selvfølgelig i det 

skønneste solskin. 

 

Søndag tager vi bussen til Lohals og går til Tranekær, en tur på 2o km og der står vores biler. Vi 

kører til Roklubben i Rudkøbing, læsser vores ting og kører hjem. 

 

I Roklubben er der 10 køjer, så vi aftaler, hvem der skal tage liggeunderlag med. 

 

HUSK - madpakke til lørdag, drikkelse til frokost og måske kaffe og en lille en + tøj efter vejret  - 

ekstra trøje, regntøj m.m. 

 

Vi har købt mad ind til lørdag aften, morgenmad, madpakke til søndag + øl og vin.  

Anslået pris 300 kr. til mad og drikke, overnatning og transport.  

Tilmelding i roklubben eller til aalundbente@gmail.com 

 

Hilsen 

Tur og Motionsudvalget 

 

 

 

En ny rosæson nærmer sig ! 
 

Efter nogle måneder med regn og blæst og en vinter uden megen sne, så glæder man sig til at  

solen står højt på en skyfri himmel, og det er tiden til at komme på vandet igen. I år har vi 

heldigvis en helt ny bro og den bliver færdig til tiden. Det bliver dejligt at tage den i brug – en 

bro uden huller og andre skavanker. 

 

Fra turudvalgets side har forberedt sæsonen og lagt et program for hele året, der kommer nok 

nogle ændringer undervejs, men hold øje med aktivitetskalderen. Der er aktiviteter for alle 

roere. Vi håber I møder op til arrangementerne. I Årebladet vil turene/arrangementerne blive 

annonceret, når tiden nærmer sig. 

 

Inden I tager på vandet skal I huske jeres svømmeprøver/svømmebeviser skal være i orden, 

hvis jeg ikke husker helt galt eller rettere, jeg ved, at der er en del som skal ud at svømme, så 

jeg kan kun opfordre til at få det gjort i god tid.  

 

Mange rohilsner - Rochefen (Finn) 

mailto:aalundbente@gmail.com


Instruktion af nye medlemmer 
 

Vi – Bente og Alice- har uafhængigt af hinanden været på kursus vedr. Instruktion af nye 

medlemmer. 

 

Det var et meget spændende og lærerigt kursus, som varmt kan anbefales. 

 

Kurset var en blanding af teori og praksis. Vi roede i ergometer (Bente også på vandet) og blev 

optaget på video, mens vi roede, med henblik på at korrigere vores rotag. Det var meget lærerigt 

efterfølgende på storskærm både at se vores egne og medkursisternes rotag og ikke mindst at få 

rotagene korrigeret.  

 

Fejlfinding kan være en meget negativ læringsmetode, men virkede her, bl.a. fordi ønsket om at 

korrigere fejl havde 2 formål, både at gøre kursisterne/roerne bedre til at ro, men også – og ikke 

mindst- at undgå skader og slid på kroppen. 

 

Vi talte begge med vores forskellige instruktører og medkursister vedr. instruktion af nye roere, og 

alle sagde, at det eneste rigtige var, at starte nye roere i romaskine med instruktion i korrekt rotag og 

indstilling af maskinen, her igen både for at lære rotag, men også for at undgå skader. 

 

Derfor har vi i bestyrelsen besluttet at prøve at starte oplæring af nye roere i ergometer, og vi håber 

selvfølgelig at få hjælp af vort erfarne instruktørkorps både til instruktion i ergometer og på vandet. 

 

Der udbydes roinstruktion i ergometer for nye medlemmer på 4 følgende dage: 

 

Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19.00 

Fredag den 17. april 2015 kl. 10.00 

Tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 

Fredag den 24. april 2015 kl. 10.00 

 

Derefter er der instruktions-weekend d. 25. og 26. april,  

hvor vi skal på vandet, hvis vejret tillader det.  

 

Så nu håber vi bare på nye medlemmer og en dejlig ny 

rosæson. 

 

Bente og Alice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roklubbens hjemmeside -  www.faaborg-roklub.dk  

 

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


PÅSKEDAG 

Mandag d. 6. april 

Årets første fælles rotur 

Vi mødes kl. 9.00 

Retur ca. kl 12.00 

Vi roer til Nab med formiddagskaffen og 

måske et rundstykke 

Tilmelding på opslagstavlen eller rokort 

 

 

Broarbejdet  

 



Generalforsamling - Gamle Roere 
 

Foreningen Gamle Roere afholder ordinær 

generalforsamling  

 

Fredag den 17. april 2015 kl. 18.00 

 i Roklubbens lokaler. 

 

I forbindelse med generalforsamlingen bydes på en 

lettere anretning til en pris på kr. 80,- pr. kuvert. 

Vin, øl og vand til sædvanlige priser. 

 

Gæster er velkomne. 

 

Tilmelding er nødvendig senest den 10. april 2015 til  

Stoffer (24 42 01 81) eller Harry Kjeldsen (62 61 14 87/e-mail hakj@stofanet.dk) 

 

Vi glæder os til at se jer. 

Bestyrelsen 

 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

 

1.        Valg af dirigent. 

2.        Formanden aflægger beretning. 

3.        Kassereren forelægger regnskabet til godkendelse. 

4.        Fastsættelse af kontingent for indeværende år.  

5.        Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: 

           Frank Dibbern, Annie Dibbern, og Harry Kjeldsen 

6.        Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er: 

           Tove Groesmeyr og Torben Basnæs Christensen 

7.        Valg af 2 revisorer. På valg er: 

           Jørgen Rise 

           Grethe Kjeldsen 

8.        Valg af 1 revisorsuppleant 

9.        Indkomne forslag indsendes senest den 10. april 2015. 

10.      Eventuelt. 

 

Bliv medlem af Gamle Roere 

Kontingentopkrævning 2015 

  
Kontingent år 2015: kr. 100,00 pr. person. 

Bedes betalt inden 1. maj 2015 . 

Beløbet bedes indsat på konto i Danske Bank:  

reg. nr. 0905, konto nr. 9050001382. 

Husk at oplyse dit/jeres navn. 

Med venlig hilsen  

Anni DibbernTlf. 6261 3718 eller 3049 3718 

e-mail: dibbern@os.dk 
 
 

mailto:hakj@stofanet.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikkerhed er alfa og omega i en søsport som roning.  Danske roere har gennem 

tiderne været dygtige til at udvise ansvarlighed og tage de nødvendige forholds-regler 

for at vores idræt kan foregå sikkert. Der kommer løbende nyt udstyr, der kan 

forbedre sikkerheden.  Roernes gennemsnitsalder er stigende og heldigvis kan vi 

fortsætte med at dyrke rosport, så længe vi er mobile, passer på hinanden og sørger 

for, at sikkerheden er i top. Klubben har ansvaret for sine aktiviteter og Klubben 

bestemmer, hvordan sikkerheden skal forvaltes i den enkelte roklub.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sikkerhed – et fælles ansvar 

 
 

 
   

      Vær med til at sætte spørgsmålet     

      på dagsordenen sammen med  

      DFfR og Faaborg Roklub 
   

DFfR og Faaborg Roklub inviterer dig til en debataften : 

mandag den 13. april kl. 19:00 

Tilmelding på opslag i klubben eller på mail aalundbente@gmail.com 

 



Aktivitetskalender for Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

Marts 2015 

Lør. 14.  9.00-12.30 Arbejdslørdag 

21.-22.   Gåtur på Langeland 

Lør. 28. 16.00 Standerhejsning – indvielse af ny bro 

Lør. 28. 18.00 Spisning i Roklubben 

April 2015 

Man 6. 9.00-12.00 Rotur 

Man. 13. 19.00 Debatmøde om sikkerhed  

Tirs. 14. 19.00 Instruktion for nye roere i ergometer 

Fre. 17.  10.00 Instruktion for nye roere i ergometer 

Fre. 17.  18.00 Generalforsamling i Gamle Roere  

Tirs. 21.  19.00 Instruktion for nye roere i ergometer 

Fre. 24.  10.00 Instruktion for nye roere i ergometer 

25.-26. 9.00 Instruktionsweekend for nye roere  

Maj 2015 

Tors 7. 17.30 Madpakketur 

22.-25.  Pinsetur fra Faaborg til Lundeborg, max 10 personer 

Juni 2015 

4.-7.  Vordingborg med Assens Roklub 

Ons. 17. 17.30 Madpakketur 

Søn. 21.  Morgenrotur 

Tirs. 23.  Sct. Hans aften 

Juli / August 2015 

25. juli-2. 

august 

 Sommerferie til Sydjylland 

Lør. 15.  Kanindåb 

Tirs. 18. 17.30 Madpakketur 

September 2015 

Ons 2.  17.30 Madpakketur 

4.-6.  Horsens Fjord 

Oktober 2015 

9.-10.  Løvfaldstur til Silkeborg 

Lør. 24.  Standerstrygnng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Arbejdslørdag den 14. marts 2015 kl. 9.00 

  

  

Vi skal have ordnet de sidste ting 
inden rosæsonen starter.  

Så kom og giv den en skalle, der er 

mange forskellige opgaver, så der er 
noget for enhver.  

Der skal bl.a. ryddes op, gøres rent, 
males færdigt i opgangen, så husk 
malertøj.  

Vi slutter med frokost ca. kl. 12.30.  

Vi ses. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Roklubbens bestyrelse 2013 

 
Gert Flensberg, formand. tlf. 41 60 11 42, gertminor@stofanet.dk  

Jørn Caben, næstformand, tlf. 62 61 06 80 jcaben@mail.dk  
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