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ÅREBLADET  

Læs inde i bladet... 

• Formandens hjørne  

• Roture  

• Maddag  

• Aktivitetskalender   

 

 
 

Fredag den 8. maj 2015 – Bjørnø set fra Dyreborg Havn 

 
Figur 1 

 



 
 

Formandens hjørne maj 2015 
 
Medlemsmøde om sikkerhed 

 

Det var dejligt at se, at så mange medlemmer deltog i 

medlemsmødet den 13. april. Der var en rigtig god debat 

og bestyrelsen arbejder i øjeblikket på et nyt ro-

reglement, hvor de nye former for redningsveste og 

øgede krav om sikkerhed bliver indarbejdet, men med 

hensynstagen til de lokale forhold. Vi regner med at 

kunne præsentere et udkast til det nye reglement ved et 

medlemsmøde mandag den 22. juni. Mere om dette i 

næste nummer af årebladet. 

 

Rokort 

 

Vores nye digitale ro-protokol ROKORT er blevet godt modtaget. Vi har nogle børnesygdomme 

med at computeren går ud af programmet mens vi er på vandet. Om det er computeren eller 

internetforbindelsen er lidt uklart, men vi prøver at trække et fast kabel til computeren i første 

omgang. 

Jeg synes selv det er fantastisk at man kan side hjemme i sin stue og følge med i hvem der er på 

vandet og hvor meget der er blevet roet indtil nu.  

ROKORT er meget andet en ro-protokol. Det er også vores medlemsregister og så er det en meget 

brugervenligt måde hvorpå man kan annoncere aktiviteter og styre tilmeldinger til aktiviteter. 

Allerede nu har systemet været brugt til madpakketure, ferieture med mere, men jeg vil meget 

opfordre hold der laver madaftener at prøve systemet. 

 

Nye medlemmer 

 

I har i år foreløbigt fået 2 nye medlemmer. Velkommen til  nr. 18 Tina Hansen og nr. 20 Hans 

Svensson. Jeg håber at alle vil være opmærksomme på at nye medlemmer bliver godt integreret i 

klubben. 

 

Til august vil vi igen holde åbent hus 2 lørdage (den 8. og 22.). Hvis det bliver et fint 

højsommervejr, vil der være mange mennesker ved fjorden og det må være ret indlysende, hvilke 

glæder man kan få som roer. 

 

Klubliv Danmark 

 

Faaborg Roklub er nu tilmeldt Klubliv Danmark. Dette er et initiativ som DGI står bag. Ideen er, at 

man som privatperson kan tilmelde sig. Og når man så handler med sit Dankort vil den 

sponsorstøtte som forretningen har forpligtiget sig til, gå til de foreninger som forbrugeren har valgt 

ved indmeldelsen. Når man tilmelder sig skal man derfor oplyse om sit betalingskort og vælge op til 

3 foreninger som man vil støtte. For at fjerne den utryghed mange vil føle ved dette, har DGI lavet 

systemet i et tæt samarbejde med NemID. Man kan tilmelde sig på hjemmesiden 

www.klublivdanmark.dk hvor man også kan få yderligere information. 

 

Mange ro-hilsner 

Gert Flensberg  

 

 

 

http://www.klublivdanmark.dk/


Madaften 
Torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 

Annie, Henny, Ebbe, Grethe og Harry  

står for det kulinariske 

Tilmelding senest den 17. Maj 2015 på listen i roklubben 

eller på mail til grkj@stofanet.dk 

Du kan også tilmelde dig på Rokortet – men huske at skrive i 

”bemærkninger” hvis I kommer mere end 1 person.  
 

HUSK – der er roning kl. 17.00 – MØD OP - ingen tilmelding 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hjælp - vi er mere sultne ! 
 
Vi har stadig et par madaftener, hvor vi mangler nogen til at lave lidt mad. Det 

drejer sig om juni og september – så vær nu lige lidt kvikke. 
 

Kontakt mig, hvis der er nogen som har lyst til at lave mad. Jeg skal nok være 
behjælpelig med at sætte et hold sammen, hvis det skulle være nødvendigt. 

 

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

Finn 
 

 

 

 

mailto:grkj@stofanet.dk
mailto:finnmadsen.ny@gmail.com


 
 

OVERSIGT OVER DAGE MED 

ÅBEN RONING 

 

Mandag kl. 9.00 og kl. 18.00 

Onsdag kl. 9.00 

Torsdag kl. 18.00 

Fredag kl. 9.00 

Hvis holdene ikke går op, gælder reglen ”først til 

mølle..” og den der er kommet sidst, må gå hjem.  

 

 
 

 

 
 

 

 MADPAKKETUR  

Onsdag d. 17. juni kl. 17.30 
 

Turen er på rokortet og du må gerne melde dig til, men ellers 

kommer du bare. Vi sætter hold efterhånden, som vi mødes. 

Du medbringer  madpakke – vadesko – drikkelse og hvad du ellers 

har brug for. 

Hilsen 

Tur og Motion  

 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://hanneholm.dk/wp-content/uploads/2013/06/9-husk-madpakken.jpg&imgrefurl=http://hanneholm.dk/boger/husk-madpakken/&h=332&w=360&tbnid=LyH4Uv2mMj8Z6M:&zoom=1&docid=IYkhegBHx-PGVM&hl=da&ei=4edpU5yTOaid7Qb92YGYCQ&tbm=isch&ved=0CMoBEDMoXjBe&iact=rc&uact=3&dur=1022&page=5&start=85&ndsp=25


 

 
Sommerferietur til Sønderjylland/Flensborg Fjord -  i uge 31  

 
 
Årets sommerferietur går til Sønderjylland/Flensborg Fjord. Vi ror fra og med søndag 
den 26. juli og til og med torsdag den 30. juli. Rodistancerne bliver, så alle kan 

deltage. Vi vil i videst muligt omfang overnatte i roklubber men ellers i telt. Vi tager 
afsted enten lørdag sidst på dagen eller tidligt søndag morgen.  

 
Der er mange muligheder i farvandet omkring Als og Flensborg Fjord – det kan være 
Dyvig, Augustenborg, Rundt om Als – eller gennem Flensborg Fjord til Gråsten, 

Oksøerne, Flensborg. Der er rigtig mange skønne steder at besøge.  
 

Selvom turen ikke er endeligt planlagt endnu, beder vi om tilmelding senest den 25. 
maj på opslagstavlen, Rokort eller på mail finnmadsen.ny@gmail.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Generalforsamling i "Gamle roere" 
 
Fredag den 17. april d.å. afholdtes generalforsamling i GR, med 16 deltagere. 
 
Der var indkommet et forslag om: 
 
1. Skal foreningen fortsætte uændret, med faldende aktivitet og medlemstal til følge 
2. Skal foreningen nedlægges 
3. Skal foreningen sammensluttes i en eller anden form med Roklubben? 
 
Bestyrelsen ønskede derfor at ændre på dagsordenen således, at forslaget blev debatteret inden 
regnskabet, valg m.m.. 
 
Bestyrelsen var stemt for en eller anden form for "nedlæggelse", men efter en god, og til tider 
livlig, debat, var der stemning for, at foreningen skulle fortsætte uændret til næste ordinære 
generalforsamling i 2016. 
 
Forslaget vil så blive sat på dagsordenen til afstemning, jfr. lovenes §5, med en efterfølgende 
ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan endelig vedtages. 

mailto:finnmadsen.ny@gmail.com


 
Regnskabet, budget og fastsættelse af kontingent, fortsat 100 kr. blev godkendt. 
 
Valg til bestyrelse og revisorer blev, i fælles enighed, udsat således at alle fortsætter til næste 
ordinære generalforsamling i 2016. Dog blev Torben Basnæs, der var suppleant, valgt til 
bestyrelsen i stedet for Karsten Lorentzen, der har ønsket at udtræde - og Vibeke Barnebjerg blev 
valgt til ny suppleant. 
 
Aftenen sluttede med en lækker anretning, en ganske dejlig solnedgang over fjorden og en masse 
hyggesnak. 
 
Bestyrelsen 
 
 

 

Fotokonkurrence 

 
 

 

 
 

 

Vores opholdsstue skal have nye billeder og der har du mulighed for at sende 

dine bedste billeder ind fra ro-ture, arbejdsdage, ro-ferier, naturen eller hvad du 

ellers har af gode motiver, der alle skal relatere til roning. 

De billeder vi vælger, vil efterfølgende blive forstørret op på lærred, og derfor 

skal billederne være klare og skarpe, så de vil se flotte ud i større format. 

Send dine billeder senest den 30. september til Redaktionen 

 

Hilsen Bente 
 

 

 

 

 

 



 

 MORGEN – ROTUR SØNDAG D. 21. JUNI 2015 KL 5.00 
 

 
Billed fra 2013 

 

JA – du læste rigtigt. Vi mødes kl. 5.00 og roer ca. en time og går i land på spidsen af 

Svelmø til morgenmad sammen med morgensolen og vi får lidt ”ro-vin” til at klare halsen. 
 
Efter morgenmaden roer vi rundt  om Avernakø og det er selvfølgelig blankt vand. Når vi 
kommer til spidsen af Avernakø, går vi i land tæt ved havnen, og spise den medbragte 
madpakke, derefter er det retur til klubben. Turen er på ca. 30 km og vi forventer at være 
tilbage ca. kl. 14.00.  
 
Mød op med en kande kaffe eller te, evt. lidt ”ro-vin”, madpakke, øl eller vand.  
Husk vadesko og evt. badetøj.  
 
Vi tager morgenbrød, smør, marmelade osv. med, og vi deler udgifterne, ca. 25-30 kr. til 
hver.  
Tilmelding senest torsdag d. 18. juni på rokortet eller opslagstavlen 
 
En meget stor bøn – meld jer til NU og ikke den sidste dag – det gør planlægningen 
meget lettere for Tur- og Motionsudvalget. TAK 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klubtøj med logo kan bestilles ved 
 

 
I Faaborg 

Du kan bestille træningstøj, sweatshirt eller T-shirt i klubbens farver, som 

er enten blå, hvid eller sort. 

T-shirt kan bestilles i bomuld eller i løbebluser 

Du aftaler selv hvilke størrelse af logo du ønsker på tøjet 

Der er følgende priser: 

Sweatshirt 200 kr.  

T-shirt bomuld 60 kr. 

Lille logo 20 kr. 

Stort logo 25 kr.  

Hvis du ønsker at købe robukser,  bedes du kontakte Bente Aalund 
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Venskabsforening med Falkenberg Roklub? 
 
 

Foreningen NORDEN Faaborg blev 70 år den 25. februar 2014. 

 

Vi fejrede ikke jubilæet, da vor venskabsforening Foreningen NORDEN Brevik, Norge havde 

inviteret til venskabstræf i august 2014 med deltagelse fra Falkenberg, Pieksämäki og Faaborg.  

Her talte vi om en mulig kontakt mellem Falkenberg Roklub og Faaborg Roklub. 

Falkenberg Roklub har mail.adr.: Falkenbergsrodd@hotmail.com 

Formand: Hans Andersson. 

 

I uge 33 i 2015 inviterer vi Foreningen NORDEN i Brevik, Norge – Stjørdal, Norge – Falkenberg, 

Sverige og Pieksämäki, Finland til jubilæum i Faaborg den 14. – 16. august 2015  med reception 

lørdag den 15. august i Bryggergården. 

 

Kunstforeningen Pakhuset har reserveret Bryggergården til udstilling af nordisk kunst i uge 33. 

 

Foreningen NORDEN´s formål er at formidle kontakt mellem nordiske venskabsbyer. 

Derfor forespørger jeg, om I kunne tænke jer at have kontakt med roklubben i Falkenberg? 

Hvis  - kan I så have lyst til at invitere et par gæster fra Falkenberg Roklub og præsentere 

roklubben for dem i weekenden 14. – 16. august og se, om der var interesse i et samarbejde. 

 

Der har før været kontakt 

mellem roklubberne i Faaborg 

og Falkenberg. 

Fra Falkenberg kommer der 

kunstnere med deres kunst til 

Bryggergården, 3 fra Foreningen 

NORDEN Falkenberg, og der 

arbejdes på yderligere deltagere 

fra musik og pensionistforening i 

Falkenberg. 

Jeg venter spændt på et udspil. 

 

Lisbeth Johansen 

gammelskov@mail.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roklubbens hjemmeside -  www.faaborg-roklub.dk  
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Aktivitetskalender for Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

Maj 2015 

Tors. 21.  17.00 Fælles rotur – ingen tilmelding 

Tors. 21.  19.00 Maddag (Henny, Ebbe, Annie, Grethe og Harry)  

Juni 2015 

4.-7.  Vordingborg med Assens Roklub 

Ons 17. 17.30 Madpakketur 

Søn 21. 5.00 Morgenrotur 

Man 22.   Medlemsmøde  

Tirs 23. 18.30  Sct.  Hans aften 

Juli 2015  

26. -30.   Sommerferie til Sydjylland 

August 2015 

Lør. 8.   Åbent Hus  

Lør 15.  Kanindåb 

Tirs 18. 17.30 Madpakketur 

Lør. 22.   Åben Hus  

September 2015 

Ons 2.  17.30 Madpakketur 

4.-6.  Klubtur til Horsens Fjord 

Oktober 2015 

9.-10.  Løvfaldstur til Silkeborg 

24.  Standerstrygnng 

 

 

 

 

 

Roklubbens bestyrelse 2013 

 

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

Jørn Caben, næstformand, tlf. 41 82 06 80 jcaben@mail.dk  

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

Bente Aalund, kasserer, instruktionschef, tlf. 25 54 74 77  aalundbente@gmail.com 
Alice Laursen, sekretær, tlf. 22 57 42 50 alicelaursen@ofir.dk    

 
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:jcaben@mail.dk
mailto:finnmadsen.ny@gmail.com
mailto:aalundbente@gmail.com
mailto:alicelaursen@ofir.dk
mailto:ingridhviid@gmail.com
mailto:bertelsen.karen@gmail.com

