
 

 

 

 
 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71,  www.faaborg-roklub.dk 

Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2015 

  34. årgang 

ÅREBLADET  

 

 

• Formandens hjørne  

• Kalender for fælles klubsysler 

• Diverse nytårsarrangementer 

• Indkaldelse til generalforsamling 

• Debat om ergometerroning i klubben 



 

Formandens hjørne  

 

 
 

 

Med ønsker om en god jul sender jeg alle medlemmer en hjertelig 

hilsen  

 

Gert 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Nytårsaften i Roklubben 

 

Traditionen tro fejrer vi nytår i Roklubben.   

 

Program:: 

 

Kl. 17.45 mødes vi i Roklubben 

Kl. 18.00 Dronningens nytårstale 

Kl. 18.30 serveres en lækker 3-retters menu og derefter kaffe.  

 

Aftenen går med hyggeligt samvær, måske 

en lille quiz, en sang, gode historier. 

Stemningen plejer at være i top.  

 

KL. 24.00 serveres champagne og kransekage 

Ca. kl. 2.00 spiser vi natmad.  

 

Vi deles om arbejdet og om udgifterne. Prisen plejer at være ca. kr. 

200,00, som dækker borddækning, velkomstdrink, mad, kaffe , 

champagne, kransekage og natmad.  

 

Men alt dette kommer ikke af sig selv. Vi deles også om arbejdet.  Ring 

gerne til Henny og aftal, hvad I kunne tænke jer at hjælpe med.   

 

AF hensyn til planlægningen er det nødvendigt med bindende 

tilmelding senest fredag den 18. december.  

  

Tilmelding på opslagstavlen i Roklubben eller til   

Henny på mail  hebby@stofanet.dk eller tlf. 25138288 

 

 

 

mailto:hebby@stofanet.dk


 

 

 

 

 
Billede fra gåturen den 4. januar 2015 

 

Søndag d 3. januar mødes vi i roklubben kl. 13 til en rask gåtur, vi 

forventer at være tilbage kl. 15.30 så er vi klar til Nytårskur kl. 16  

Hilsen 

Tur og Motionsudvalget 
 

 

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

 

 

 

 

Gamle roere inviterer til den     traditionelle NYTÅRSKUR 
søndag den 4 januar 2016 kl 16 til 18. 

 
Her får vi lejlighed til at ønske hinanden Godt Nytår, medens champagnen og kransekagerne 
nydes, og solen på smukkeste vis går ned bag Horne land. 
 
 
 
Venlig hilsen 
Gamle Roere 

 



 

 

Faaborg Roklub 

Færgevej 19 – 5600 Faaborg 

 

Ordinær generalforsamling. 

 
Faaborg Roklub indkalder herved til ordinær generalforsamling søndag den 24. januar 2016 

kl. 13.00 i klubbens lokaler. 

 

Dagsorden ifølge lovene: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsen beretning for 2015. 

3. Godkendelse af regnskab for 2015. 

4. Orientering om budget for 2016. 

5. Fastlæggelse af kontingent for 2016 j fr. §3. 

6. Behandling af indkomne forslag, herunder drøftelse af, om 

ergometerroning/spinning i vinterhalvåret skal forgå i opholdsstuen eller om          

ergometerrummet skal udvides ud i bådhallen for at rumme flere ergometre. 

Den endelige beslutning træffes efterfølgende af bestyrelsen  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. §8 

Ifølge de nye vedtægter skal der vælges 2 medlemmer til bestyrelsen,     

følgende personer fratræder bestyrelsen: 

 

 Finn Madsen Ønsker ikke genvalg 

 Gert Flensberg Ønsker ikke genvalg  

  

8. Valg af 2 suppleanter 

 

 På valg er Marie Jakobsen og Annie Henriksen 

 

9. Valg af 2 revisorer og I revisorsuppleant 

 

                       På valg er  Anette From Nielsen 

 Henny Tikøb 

 Torben Mortensen (suppleant) 

10.                  Nedsættelse af arbejdsgrupper. 

11. Eventuelt 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i 

hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Med venlig hilsen p.b.v. 
Gert Flensberg 

Ifølge §4 stk. 6 har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance stemmeret. Stemmeret kan kun 

udøves ved personligt fremmøde. 



 

 

 

 

Tanker omkring julemaddag og bankospil. 

 November - så er det tiden til at melde sig til 

Julemaddag – hov, i år er der sket noget nyt den 

flyttet en uge frem – dejligt i denne mørke tid. 

Hvert år er vores stærke mad hold klar og det er 

Anne Grete, Jørn, Kirsten, Ole, Marie og Judith. 

Vi får lækker flæskesteg, medister, brunkartofler 

og der har sneget sig en salat ind, hvordan det er 

gået til har jeg ingen ide om, risalamande med mandelgave, hvem vinder gaven, trods 

mange skåle, løste det sig heldigvis. 

 Videre til næste punkt bankospil, så kommer næste spørgsmål – hvor mange plader 

skal jeg have, det skal være muligt både at drikke kaffe, spise en lækker hjemmebagt 

småkage og det vigtigst følge med i Jørns opråb af tal, det bliver 6 plader, for jeg skal 

jo helst vinde nogen, men endelig ikke anden for så skal jeg skrive til Årebladet, jeg 

har aftalt med mig selv ingen banko til anden. Det går rask fremad, snakken går hvem 

vinder meget i år? hvem vandt meget 

sidste år? Hvem vandt anden sidste år? 

Lige pludselig er alle pakkerne væk – så 

gælder det anden, det bliver spændende – 

husk nu Bente ingen Banko til anden, jeg 

vil ikke skrive til Årebladet!! Spændingen 

stiger, der bliver lidt stille og lige 

pludselig lyder det, nej, nu må der snart 

være en der har banko, puha jeg er tæt, 

Bente - husk nu ingen råb om banko. Så 

kommer det Alice siger banko og hvad gør jeg siger banko. Nejj, Bente du holdt ikke 

din aftale med dig selv, men nu har Alice og jeg en halv anden. – dejligt. 

1.000-tak for en dejlig aften og til Anne Grete, Jørn, Kirsten, Ole,  Marie og Judith 

for at I tager slæbet igen i år – jeg glæder mig allerede til næste år. 

 

 

God jul til alle 

 

Fra Bente 

- 
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Fælles klubsysler i roklubben i 2015 

Møder du op finder vi en opgave som passer til dig 

 

Dag 

 

Dato 

 

Kl. 

 

Lørdag  

 

31. oktober 

 

9 til 14   incl. forkost 

 

Mandag  

 

2. november 

 

9 til 12 

 

Lørdag  

 

7. november 

 

9 til 14  incl. frokost 

 

Tirsdag  

 

10. november 

 

9 til 12 

 

Onsdag  

 

18. november  

 

9 til 12 

 

Torsdag  

 

26. november  

 

9 til 12 

 

Mandag  

 

30. november 

 

9 til 12 

 

Tirsdag  

 

8. december 

 

9 til 12  

 

Mandag  

 

4. januar 2016 

 

9 til 12 

 

 

 

 

 

Hilsen 

Bent – Ebbe - Harry 

 

 

 

 
 



Redaktionen har modtaget en række indlæg som vedrører ergometer-roning, 

rospinning og placering af nye romaskiner 

 

 
 

Indlæg fra Bent Gregersen   

 

Til bestyrelsen for Faaborg Roklub. Vedr. Ro-spinning. 
Som det fremgår af referat fra bestyrelsesmødet i oktober 2015, har bestyrelsen besluttet at indkøbe 

7 nye romaskiner og sælge de 5 gamle maskiner til maskinleverandøren. 

Det er en god beslutning, synes jeg. 

Det overordnede formål er at skaffe klubben nye medlemmer, som forhåbentlig også på sigt vil lære 

at ro.  

Noget der til gengæld vækker min bekymring, er de rygter, der florerer i klubben angående 

placeringen af de 7 nye maskiner. 

Rygterne siger, at der er forslag fremme om at placere maskinerne på måtter i klubbens 

opholdsstue? 

Hvis rygterne taler sandt er der et par ting, jeg synes bestyrelsen skal overveje.  

Vil det betyde noget for klubbens sammenhængskraft, hvis vi placerer 7 ro-maskiner i klubbens 

opholdsrum og dermed begrænser medlemmernes mulighed for at mødes i socialt samvær?  

Bliver rummets ”herlighedsværdi” spoleret? 

Hvad mon vores nuværende medlemmer synes om ide´en? Skal vi eventuelt spørge dem? Afgøre 

det  på generalforsamlingen? 

Vores morgenroere har f.eks. en fast tradition med at drikke fælles morgenkaffe efter den daglige 

rotur. 

Er det slut?  

Vil de føle sig generet af musikken, støjen og støv fra maskinerne? 

Vil de, der kun kan ro-spinne om morgenen føle sig godt tilpas, når de skal motionere i samme 

lokale, hvor andre samtidig indtager deres morgenmad? 

Gennem hele ro-sæsonen har vi overnattende gæsteroere, som både spiser og sover i vores 

opholdsrum. 

Kan man forestille sig, at der kunne opstå konfliktsituationer mellem ro-spinnere og gæster? Hvem 

skal vige for hvem? 

De nye ro-maskiner kan klappes op ad væggen når vi skal holde madaftener og andre 

sammenkomster. Hvor meget fylder de opklappet? Vil der stadig være god plads til 40-50 gæster? 

Hvor meget fylder måtterne? 

Er vores nuværende ventilationsanlæg i opholdsrummet godt nok til at sørge for frisk luft til ro-

spinnerne og godt nok til at fjerne den forurenede luft? 

Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg finder, det vil være en utrolig dårlig ide´ at placere 7 ro-maskiner i 

klubbens opholdslokale. 

I stedet for vil jeg foreslå, at vi udvider det eksisterende motionsrum ind i bådehallen, så der kan 

være 2 maskiner mere. Vi kan i samme hug forbedre rummet med et godt ventilationsanlæg og med 

høje vinduespartier ud mod den parkeringsplads der er forbeholdt klubbens medlemmer.  

Efter min mening kan vi selv udføre arbejdet uden voldsomme omkostninger for klubben. 

Således kan vi bevare opholdsstuens ”herlighedsværdi” til gavn for medlemmernes sociale samvær.  

 

Med venlig hilsen 

Bent Gregersen 

 

 

 

 

 



Et uddybende indlæg fra Bent Gregersen 

 

Mit forslag: 
Mit forslag om en udvidelse af det eksisterende motionsrum vil jeg gerne forklare lidt bedre.  

Se vedlagte principskitser. 

Vi skal søge om byggetilladelse til at isætte 4 vinduer (B= 90 x H= 205)cm. 

Hvilken størrelse vinduer kan vi få byggetilladelse til? Arkitekt N.O. kan måske spørges om lidt 

bistand? 

Såfremt vi opnår en byggetilladelse kan vi enten indhente tilbud fra lokale håndværkere på hele 

projektet/ vi kan selv udføre en del af ombygningen. 

Rummet udvides til det dobbelte areal. Væggen mellem motionsrum og bådhallen rives ned. Der 

lægges en bærende bjælke ind.  

Glasset i de eksisterende vinduer udskiftes til klart glas = bedre naturligt lys. 

Ventilationen fornyes. 

 

Med venlig hilsen 

Bent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Indlæg fra Karen Berthelsen 

 

 

Til bestyrelsen i Roklubben 

 

Vel ikke overraskende er jeg bekendt med diskussionerne i Roklubben om rospinning, herunder 

anvendelse af opholdsstuen til ergometerroning.  

Først vil jeg takke bestyrelsen for opbakningen, dvs. betaling af et meget udbytterigt kursus og 

Bente og jeg har ved fælles hjælp begge fået styr på at kunne lave de programmer, som er 

nødvendige for at kunne ro til musik. Jeg er også meget glad for bestyrelsens beslutning om at 

indkøbe flere maskiner.  

Trods store udfordringer med programmer, musikanlæg, gamle slidte maskiner og sparsom plads, er 

vi stille og roligt kommet i gang og forsøger ikke at slå større brød op, end vi kan bage. Men jeg har 

en klar fornemmelse for, at de fleste er glade for at ro til musik, og jeg er overbevist om, at 

aktiviteten vil bidrage til øget aktivitet i klubben i vinterhalvåret. Vi har selvfølgelig som mål at 

skaffe nye medlemmer, men lige så vigtigt er det at give medlemmerne mere værdi af 

medlemskabet – både i form af mere motion og socialt samvær.   

Der er lang vej endnu, og jeg håber på bestyrelsens fortsatte opbakning.  

Lad mig slå fast, at jeg mener, at vi først og fremmest er en roklub med formål at ro på vandet, når 

det er muligt.  

Roning i romaskinerne hører hjemme udenfor rosæsonen, og vi skal kun undtagelsesvis bruge 

maskinerne i sommersæsonen, hvor der som udgangspunkt ikke skal være instruktører – eller i 



hvert fald kun i et begrænset omfang.  Der bør ikke være behov for at bruge opholdsstuen til 

ergomesterroning i sommerperioden,  f.eks. i perioden 1. maj til 1. oktober, hvor vi må og kan klare 

os med de maskiner, som kan være i det nuværende lokale og  opholdsstuen kan derfor være fri for 

romaskiner  i den periode.  

Det er noget uheldig timing, at vi får nyt gulvtæppe samtidig med det besluttes, at vi får lov at bruge 

opholdsstuen. Men alle vil selvfølgelig passe godt på det nye gulvtæppe og sørge for udluftning 

m.m., så det stadig er rart for alle at opholde sig i opholdsstuen.  Der kan evt. indrettes en lille 

kaffestue i lille bestyrelseslokale, hvis nogen skal drikke kaffe, samtidig med at andre ror.  

Det gamle gulvtæppe har holdt til rigtig mange store og lystige fester i klubben. Men skulle det vise 

sig, at det nye gulvtæppe i stedet bliver slidt op af aktive roere, vil jeg synes, at det er positivt 

problem.  

Jeg vil meget opfordre bestyrelsen til at fastholde beslutningen, at vi må anvende opholdsstuen 

indtil f.eks. den 1. maj, og at der så evalueres. Hvis der fremadrettet kan findes en anden løsning, 

hvor der fremover bliver plads til min. 7-8 maskiner, vil det være helt perfekt – og hvad enten det 

bliver i en del af bådehallen, udvidelse af ergometerrummet eller en hel t tredje løsning, er det helt 

fint for mig. Vi er nødt til at have mere plads, men stiller ikke krav om udsigt , opvarmning osv.     

Mange hilsner 

Karen B.  

PS. Husk - alle undersøgelser viser, at man bliver glad og mere positiv af god motion. Og jeg har 

aldrig mødt  en sur roer komme ud fra Ergometer-rummet   

 

 

 

Indlæg fra bestyrelsen v. Finn 

 

Bestyrelsens svar på indlæg fra Bent Gregersen vedrørende ro-

spinning. 
 

Indledningsvis vil bestyrelsen takke for indlægget. Bent’s indlæg kan ses andet sted i bladet. 

Indlægget handler primært om, hvad opholdsrummet skal bruges til. 

 

Bestyrelsen har behandlet indlægget og har følgende kommentarer hertil: 

- Det er dejligt, når medlemmerne også interesserer sig for klubbens sociale liv, for det gør 
bestyrelsen også. 

- Bestyrelsen besluttede i november at indkøbe 7 nye ergometre, som vi vurderer er et 
nødvendigt antal for at kunne tilbyde rospinning til klubbens nuværende og kommende 
medlemmer. De nuværende ergometre er af ældre dato og er ved at være udslidte. 

- Det nuværende rum til ergometrene er ikke stort nok til at kunne rumme dette antal, 
hvorfor vi besluttede, at opholdsrummet kunne bruges til formålet og samtidig give nogle 
gode betingelser for ergometerroningen, selvfølgelig med hensyntagen til de øvrige 
aktiviteter, der sker i dette lokale. Dem skal der selvfølgelig stadig være plads til. 

- Rospinningsaktiviteterne vil primært foregå i vores vinterperiode fra ca. 1. oktober – 1. maj 
og vil derfor kun i mindre omfang genere morgenroerne og gæsteroere. Selv om der står 
ergometre i lokalet vil der stadig være plads til, at medlemmerne kan nyde kaffen o.l. efter 
motionen, endvidere vil ”bestyrelseslokalet” også kunne bruge til ”kaffestue”, hvis der 
skulle være nogen i ergometrene. 

- I rosæsonen vil rospinningsaktiviteter kunne flyttes til ergometerrummet, idet vi forventer, 
at der ikke vil være helt så mange, der vil benytte sig af dette tilbud. I juni, juli og august vil 
der formentlig kun sjældent være nogen, som ror i ergometrene. 

- Tanken om at udvide det nuværende ergometerrum ved at inddrage en del af bådhallen 
finder vi interessant, men er heller ikke uden udfordringer. Hidtil har vi jo brugt den plads 



til noget andet. Det er dog en løsning, vi vil arbejde videre med, men det vil ikke kunne nås 
i denne sæson. 

- Bestyrelsen har besluttet at fastholde, at et af indsatsområderne for at skaffe nye 
medlemmer er rospinning og fastholder beslutningen om at købe 7 nye roergometre. Dog 
således at der i første omgang kun indkøbes 5 nye roergometre, som i første omgang 
bliver placeret i det nuværende ergometerrum. Bestyrelsen fastholder fortsat at tilbyde 
rospinning til motionister/evt. kommende roere allerede i januar 2016. Der arbejdes 
videre med foldere, pressemeddelelse og PR for at tiltrække nye medlemmer. 

- På baggrund af åbne breve fra Bent Gregersen og Karen Bertelsen til bestyrelsen, andre 
mundtlige tilkendegivelser samt opstået usikkerhed i bestyrelsen vedrørende 
romaskinernes placering har bestyrelsen besluttet at drøfte romaskinernes fremtidige 
placering med medlemmerne, herunder om det nuværende ergometerrum skal udvides 
ind i bådhallen. Drøftelserne tages i forbindelse med generalforsamlingen, der i den 
anledning fremrykkes til d. 24.1.2016. 

- Efter drøftelserne med medlemmerne træffer bestyrelsen beslutning om placering af 
ergometrene for vintersæsonen 2016. 
 

Bestyrelsen  

 

 

 

Baggrund for opstart af rospinning 
For efterhånden et års tid siden havde vi besøg af Anna Karina fra DFfR for at fortælle om 

rospinning, og vi fik en prøvetime og 4-5 medlemmer deltog aktivt i dette arrangement. Mange 

roklubber havde haft god succes med at starte op med rospinning og på den baggrund fået mange 

nye medlemmer.  

 

På baggrund heraf startede en drøftelse i bestyrelsen om det var noget, vi skulle gå i gang med. Det 

besluttede vi skulle have en chance. En forudsætning var at vi fik nogle instruktører. Bente og 

Karen meldte sig og kom på kursus i rospinning i efteråret. De har allerede sat gang i rospinningen 

for klubbens medlemmer og ca. 25 medlemmer, som deltager i rospinning på nuværende tidspunkt. 

En væsentlig stigning i forhold til tidligere. 

 

Det er en bestyrelses pligtig til at sikre klubbens fremtid, og der er gjort et stort arbejde på forskellig 

vis med at tiltrække nye medlemmer. 

 

Med en gennemsnitsalder på 63,5 år ved udgangen af 2014 og over 75 % af medlemmerne er 60 år 

og derover er det bestyrelsens opfattelse, at vi er nødt til at gøre noget for at tiltrække nye 

medlemmer. Hvis vi skal overleve som klub.  

 

Derfor har vi taget imod et tilbud fra DFfR om hjælp til at komme i gang med rospinning og bruge 

det, som et tilbud til at tiltrække nye medlemmer. Med det hovedformål at fange deres interesse for 

klubben og få dem med ud at ro på vandet. Roning i romaskiner er en særdeles god og effektiv 

motionsform, og vi kan med glæde konstatere, at mange af klubbens nuværende medlemmer har 

vist stor interesse for rospinning. 

 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 



 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

December 2015 

Søn. 12.  13.00 Gåtur og gløgg 

Tor. 31.  17.45 Nytårsaften i Roklubben  

Januar 2016 

Søn 3. 13.00 Gåtur 

Søn 3.  16.00 Nytårskur 

Man 4. 9.00-12.00 Arbejdsdag 

Søn 24. 13.00 Generalforsamling 

Fre. 29.  18.30 Herreaften  

Februar 2016 

 

Fre. 5.  18.30 Dameaften  

Søn. 14.   Gåtur i Svanninge Bakker – kort og lang tur 

Marts 2016 

11-13.   Weekend-gåtur 

Lør. 19.   16.00 Standerhejsning  

 

 

 

OBS: vedr alle datoer for fælles klubsysler, se andetsteds i bladet - eller på hjemmesiden  

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 
 

Roklubbens bestyrelse 2015 

 
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    
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