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Formandens Hjørne  
 

Godt nytår. 

 

Først vil jeg gerne ønske alle medlemmer og samarbejdspartnere et rigtig godt nytår og takke for 

det forløbne år.  

 

Generalforsamling søndag den 24. januar 2016 kl. 13:00. 

 

Det kan ikke opfordres nok til at møde op ved klubbens årlige generalforsamling søndag den 24. 

januar. Der vil være spørgsmål til debat, som kan vise sig at være afgørende for klubbens fremtid.  

Bestyrelsen har igennem vinteren arbejdet med et udviklingsprojekt, som er resulteret i en vision og 

nogle tiltag som skal få medlemstilbagegangen til at stoppe. Som vi før har set i klubben, er det en 

balancegang mellem indlemmelse af nye aktiviteter som er oppe i tiden, og sikring af den klubånd 

som vi synes er særegen for vores sport.  

 

For 10 år siden var der også problemer med at skaffe nye medlemmer og kajaksporten var i kraftig 

vækst. Man besluttede dengang at lave en egentlig kajakafdeling, som skulle tale til de mange, der 

dengang var tiltrukket af denne form for vandsport. Det var ikke uden problemer. På general-

forsamlingen i 2006 måtte man debattere følgende forslag fra lederen af kajakafdelingen: 

Generalforsamlingen udtrykker sit ønske om at arbejde mod at ro-afdeling og kajakafdeling er 

ligeværdige i klubben. Efter en kort debat vedtog generalforsamlingen denne formålstilkende-

givelse. Men at man fra kajakafdelingen følte, at det var nødvendigt at bringe spørgsmålet på bane, 

siger alt om, at der i klubben var brydninger mellem en ny aktivitet og den traditionelle roer-kultur. 

Desværre uddøde kajakafdelingen med årene, idet de ledende kajakfolk udvandrede til kajakklubber 

i Faldsled og Faaborg. Ved afgangen skrev kajaklederen et åbent brev i årebladet og gav os følgende 

afskedssalut: Roklubben er i øjeblikket en gammeldags klub, bygget på gamle ro-traditioner, og 

ikke (endnu) udviklet til en rigtig idrætsklub. Men det kan godt ændre sig.  

 

I dag er det fitness-bølgen, som man med ro-spinning prøver at skabe medlemsfremgang på. 

Debatten ved generalforsamlingen den 24. januar vil helt sikkert gå på spørgsmålet: Hvor sikkert er 

det, at vi på denne måde kan få nye medlemmer, og hvor store ændringer i klubhusets indretning er 

vi parate til at acceptere.  

 

Sidste hjørne. 

 

Dette er mit 72. formandens hjørne og det sidste. Jeg har nogle gange været i tvivl om, hvorvidt der 

var læsere derude, men det har været berigende og til tider sjovt at skrive hjørnet - specielt har det 

moret mig at finde ro-historiske emner frem, som jeg har belemret klubbens medlemmer med. Jeg 

startede mit organisatoriske arbejde i klubben som anden revisorsuppleant og igennem årene 

arbejdede jeg mig langsomt frem til formandsposten i 2010. Alting går i ring og jeg har nu ønsker 

om at vende tilbage til medlemskassererjobbet, som jeg startede i 2006.  

 

Med de bedste ønsker for klubben Gert.  
 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

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. Bestyrelsens 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, 
 

6a. Fremsat af Susanne Møller Duus m.fl.  

Forslag til medlemstilgang og for at imødegå medlemsflugt  
Da mange medlemmer ikke ror særlig mange gange på en sæson, vil jeg gerne stille 

forslag om et nyt tiltag, så vi kan fastholde dem, som måske er på vej ud for at spare 

medlemsgebyr.  

Gamle frigivne roere og nuværende medlemmer skal kunne få en slags klippekort.  

Betingelser:  

Svømmeprøve skal være aflagt før roning.  

Man skal være frigivet roer.  

Man skal være passivt medlem og på den måde kunne skrives ind i ”Roprotokollen”.  

Man skal betale et grundgebyr.  

Man skal betale hver gang man skal på en tur måske 50 kr., f.eks. med kontanter i 

postkassen eller MobilePay/Swipp  

 

6b. Fremsat af bestyrelsen  

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. (Baggrundsmateriale til 

punktet kan findes i årebladet nr. 12, 2015 - kan hentes fra hjemmesiden).  

 

6c. Fremsat af Bent Gregersen.  

Det foreslås at i stedet for at anvende opholdsstuen som motionsrum, udvides det 

eksisterende motionsrum til dobbelt størrelse. Indtil dette projekt er afsluttet, 

anvendes den ene halvdel af bådhallen til ro-spinning.  

Ombygningen foretages af lokal håndværker.  

Rummet forsynes med ny og passende ventilation.  
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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. 


6a. Fremsat af Susanne Møller Duus m.fl.  
Forslag til medlemstilgang og for at imødegå medlemsflugt 


Da mange medlemmer ikke ror særlig mange gange på en sæson, vil jeg gerne stille forslag om et 


nyt tiltag, så vi kan fastholde dem, som måske er på vej ud for at spare medlemsgebyr. 


Gamle frigivne roere og nuværende medlemmer skal kunne få en slags klippekort. 


Betingelser: 


Svømmeprøve skal være aflagt før roning. 


Man skal være frigivet roer. 


Man skal være passivt medlem og på den måde kunne skrives ind i ”Roprotokollen”. 


Man skal betale et grundgebyr. 


Man skal betale hver gang man skal på en tur måske 50 kr., f.eks. med kontanter i postkassen eller 


MobilePay/Swipp 


6b. Fremsat af bestyrelsen 


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. (Baggrundsmateriale til 


punktet kan findes i årebladet nr. 12, 2015 - kan hentes fra hjemmesiden).  


6c. Fremsat af Bent Gregersen.  
Det foreslås at i stedet for at anvende opholdsstuen som motionsrum, udvides det eksisterende 


motionsrum til dobbelt størrelse. Indtil dette projekt er afsluttet, anvendes den ene halvdel af 


bådhallen til ro-spinning. 


Ombygningen foretages af lokal håndværker. 


Rummet forsynes med ny og passende ventilation. 


Endelig ansøges kommunen om tilladelse til at isætte 4 stk. høje vinduer i den østre gavl for at 


forbedre de naturlige lysforhold. 


Maling og finpudsning af det nye motionsrum foretages af medlemmerne.  


6d. Fremsat af Bent Gregersen. 
Det foreslås at den kommende bestyrelse sender ”Die Dänemarksfahrer” retur til ejerne. 


6e. Fremsat af Bent Gregersen. 
Det foreslås at den kommende bestyrelse sælger/bortskaffer flg. kajakker. 


Dobbelt-kajakken, Andersine, Rip, Rap og Rup. 







 


Faaborg Roklub 


Færgevej 19 – 5600 Faaborg 


Kajakkerne udbydes i første omgang til medlemmerne. Bestyrelsen fastsætter pris og salgsmetode. 


Er der ingen interesse blandt medlemmerne vælger bestyrelsen alternative købere/løsninger. 


 


 


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. 


10a. Skal vi søge arbejde ved Heartland Festival ved Egeskov Slot den 10.-11. juni 2016 og 


hvis ja så nedsættes arbejdsgruppe. 


10b. Rengøringsudvalg. 


10c. Årebladsredaktion. 


10d. Motion- og turudvalg 


10e. Udlejning af hus og både - kontaktperson til gæsteroere. 


10f. Materialeudvalg. 


10g. Bro-udvalg 


10h. Hus-udvalg. 


10i. Madaftener og fest. 


10j. Sikkerhedsudvalg. 


10k. Rospinningsudvalg. 


10l. Instruktionsudvalg. 


10m. Fondssøgningsudvalg. 


11. Fremlæggelse af og debat om bestyrelsens forslag til vision for Faaborg Roklub. 


       I 2025 er Faaborg roklub 


 
- En roklub, hvor der er plads til forskellighed 


- En roklub, hvor der er et varieret motionstilbud for at 


imødekomme medlemmernes forskellige interesser 


- En roklub, der er samlingssted for flere generationer 


- En roklub, der tilbyder oplevelser, hvor naturen er i højsædet 


- En roklub med imødekommende og engagerede medlemmer 







 


Faaborg Roklub 


Færgevej 19 – 5600 Faaborg 


- En roklub, hvor der er medlemsfremgang 


- En roklub, der samarbejder med andre foreninger 


12. Fremlæggelse af ro-reglement og debat om sikkerhed. (Gældende reglement kan findes 


på hjemmesiden)   


13. Eventuelt 


 


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


hænde senest 2 uger 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. 





Gert
File Attachment
reneralforsamling dagsorden 24-1-2016.pdf

Gert
Text Box
Den rigtige dagsorden til generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside.Eller klik på tegnestiften.



Endelig ansøges kommunen om tilladelse til at isætte 4 stk. høje vinduer i den østre 

gavl for at forbedre de naturlige lysforhold.  

Maling og finpudsning af det nye motionsrum foretages af medlemmerne.  

 

6d. Fremsat af Bent Gregersen.  

Det foreslås at den kommende bestyrelse sender ”Die Dänemarksfahrer” retur til 

ejerne.  

 

6e. Fremsat af Bent Gregersen.  

Det foreslås at den kommende bestyrelse sælger/bortskaffer flg. kajakker.  

Dobbelt-kajakken, Andersine, Rip, Rap og Rup. Kajakkerne udbydes i første omgang 

til medlemmerne. Bestyrelsen fastsætter pris og salgsmetode.  

Er der ingen interesse blandt medlemmerne vælger bestyrelsen alternative 

købere/løsninger.  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 og Henny Tikøb  

Torben Mortensen (suppleant)  

10. Nedsættelse af arbejdsgrupper.  

11. Eventuelt  

 

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

hænde senest 2 uger 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. 
 

 
 



Så sker det igen…. 
 

På falderebet har Jørn Caben taget initiativ til at arrangere en af årets 

mest traditionsrige begivenheder: 
 

”Herreaften i Faaborg Roklub.” 
En aften uden væsentlige 

afvigelser fra traditionerne. 
 
Hermed indbydes alle mandlige passive, aktive og gamle roere til en 

hyggelig aften.  
 

Dato: fredag 29.01.2016 

Klokken: 18.30 
 

Tilmelding: Senest 25.1.2016 enten på listen i Roklubben, Rokort eller 
på Finn’s mail:  

 

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

Vi glæder os til at se jer. 
Jørn, Helge og Finn 

 
PS – Hvis du ikke kan tåle  ”Gule ærter m/det hele” kan du kontakte Finn, der måske 

kan skaffe en alternativ menu.    
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Tema:   

 

 

 

Hvem: Roklubbens aktive og passive piger 

Hvad: Festlig aften 

Hvor: Roklubbens festpyntede lokaler 

Hvornår: fredag den 5. februar 2016 k. 18.30  

Humør: Som i de glade 60-ere.  

Påklædning: Gerne som i 60-erne, men ingen betingelse.  

Tilmelding: senest 30. januar 2016 på rokortet eller på 
opslagstavlen i Roklubben.  

Ingrid, Tove, Karen Ploug, Alice og Karen Margrethe  

 

 

 

Gå-tur i Svanninge Bjerge/Svanninge Bakker 

 
Vi mødes søndag den 14. februar 2016 kl. 13.00 i Roklubben og kører samlet.   

 

Vi går i 2 hold – enten en tur på 6-7 
km. eller en tur på 10-12 km.  

 
Vi følges ad den første time og vi 

holder en fælles kaffepause.  
 

Derefter deler vi os, således at man 
kan vælge turen på 6-7 km. eller den 

lidt længere tur.  
 

Medbring kaffe/te m.m. til eget 
forbrug.  

 
Tilmelding senest den 13. februar på Opslagstavlen, Rokortet eller til Finn.  

 
 
 
 

Pigeaften 

”60-erne” 

 



 
Gåtur i Sundbakkerne 3. jan. 2016  

 

 

 

 

Fælles klubsysler i roklubben i 2016 

 

Møder du op finder vi en opgave som passer til dig 

Det er gået rigtigt godt med vores fælles klubsysler, så 

tak til alle jer der har mødt så trofast op. 

Efter generalforsamlingen kommer der nye datoer, 

men indtil da er følgende dage planlagt: 

 

Tirsdag den 12. januar 2016 kl. 9.00-12.00 

Onsdag den 20. januar 2016 kl. 9.00-12.00 

 

 

Hilsen 

Bent – Ebbe - Harry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roklubbens hjemmeside -  www.faaborg-roklub.dk  

 

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


Rospinning 

 

Nye medlemmer i Roklubben: 

 

Fra den 11. januar begynder roklubben at tilbyde nye 

medlemmer at ro i romaskiner. Vi sætter 

pressemeddelelser i Uge avisen, Amts avisen og 

Stiftstidende og af samme grund skal nuværende og 

kommende medlemmer havde mulighed for at booke 

en tid til roning.  

 

Fordelen ved at booke tid er, at du er sikker på, at der 

er en ledig plads, når du kommer. Og når du ikke 

kommer, vil pladsen ikke stå ledig, men en anden kan 

få glæde af den ledige plads.  

 

Med booking-ordningen har du mulighed for at ro på 

flere hold.  

 

De nuværende faste hold, vil selvfølgelig forsætte 

uden tilmelding, med mindre holdene selv ønsker at 

benytte bookingsystemet.    

 

Fra midten af  januar måned kan du via vores 

hjemmeside gå ind på linket - HOLDSPORT 

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Bente Aalund 

 
 

FLERE INSTRUKTØR TIL ROSPINNING 

med musik– 1 eller 2 timer om ugen 

 

Vi vil gerne have flere medlemmer i klubben og som I kan læse andet sted i Årebladet skal det 

blandt andet ske ved at vi får nye medlemmer til rospinning. 

 

Du skal ikke lave spindings program eller musik, vi vil bede dig om at hjælpe os med at lære de nye 

medlemmer at ro i ergometer og følge programmer som Karen og jeg laver.  Vi begynder i midten af 

januar måned.  

 

Har du spørgsmål eller lyst til at hjælpe til så kontakt Karen Bertelsen eller Bente Aalund. 

 

PS. Vi fik i går leveret 5 nye  (næsten lydløse) romaskiner 

 – ren fornøjelse  

 

 

 

 

 

 

 

 



DFfR Ferielangture 2016.  
 
I 2016 kan du få masser af skønne naturoplevelser på DFfRs ferielangture. 
 
Du kan tage med til: 
 
- Bodensøen i Tyskland. I uge 28 eller 29 
- Danmark Dejligst - langs de sydøstsjællandske kyster uge 32 
- Lofoten i Nordnorge 5.-14. august 2016  
 
Jeg har roet på Bodensøen hvilke varmt kan anbefales.  
Se mere om turene på DFfR´s hjemme side www.roning.dk  
 
Hilsen 
Bente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

Januar 2016 

Søn. 24.  13.00 Generalforsamling  

Fre. 29.  18.30 Herreaften  

Februar 2016 

Fre. 5.  18.30 Dameaften  

Søn. 14.  13.00 Gåtur i Svanninge Bakker – kort og lang tur 

Søn. 28.  13.00 Generalforsamling  

Marts 2016 

11-13.   Weekend-gåtur 

Lør. 19.   16.00 Standerhejsning  

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 
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