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Formandens hjørne  

 

På generalforsamlingen d. 24.1.2016 blev valgt ny bestyrelse. Denne har konstitueret sig som 

følger: 

 

Alice Laursen: Formand 

Jørn Caben: Næstformand 

Bent Gregersen: Rochef og materialechef 

Bente Aalund: Kasserer og instruktionschef 

Morten Nielsen: Sekretær 

 

Jeg har meget at leve op til efter så mange dygtige formænd. Jeg glæder mig til opgaverne og lover, 

at jeg skal gøre mit bedste, men jeg har også brug for hjælp undervejs. Der er meget, jeg ikke ved 

endnu, men det er altid spændende at blive klogere. Og så har vi jo en ny handlekraftig bestyrelse 

bestående af kompetente mennesker samt en masse arbejdsgrupper, igen med kompetente 

medlemmer, der yder et stort stykke frivilligt arbejde, og til sidst, men ikke mindst: alle de øvrige 

dygtige medlemmer, som ved en masse om roning og roklubbens drift. Så det skal nok gå alt 

sammen, når vi hjælpes ad. 

Jeg tror på at vi skal bruge den viden, vi har og lære af fortiden, men vi skal også i bestyrelsen 

arbejde for at drive roklubben videre. Det betyder ikke, at alt skal laves om. Der er meget, der 

fungerer fint. Men med en gennemsnitsalder hos medlemmerne på 63-64 år og med faldende 

medlemstal er vi nødt til også at tænke fremad og tænke udvikling. Derfor har bestyrelsen deltaget i 

et udviklingsprojekt under DFfR – se beskrivelsen andetsteds i Årebladet. En lille del af 

udviklingsprojektet har resulteret i visionen for Faaborg roklub år 2025, som er beskrevet i sidste 

åreblad. 

Se i øvrigt referatet fra generalforsamlingen, formandens og bestyrelsens beretning. 

Den tidligere bestyrelse vedtog i 2015 at satse på rospinning med det formål at tiltrække nye 

medlemmer. Efter en lille artikel i Fåborgbladet er der kommet foreløbig 6 nye kvinder, der gerne 

vil rospinne, og de fleste af dem har det formål at komme i form, så de kan komme til at ro. Det er 

da positivt. Tag godt imod dem, når I møder dem.  

Den nye bestyrelse fik ved generalforsamlingen mandat til at udvide motionsrummet. Det bliver én 

af de store arbejdsopgaver for bestyrelsen og for hjælpsomme medlemmer. 

En smule om mig selv og min baggrund for at sige ja til bestyrelsesarbejdet for de, der ikke kender 

mig: 

Jeg er over gennemsnitsalderen, nemlig 65 år, har altid været glad for vand og natur, men er først 

begyndt at ro for 5 år siden. Jeg er meget glad for at ro og for de naturoplevelser og det sociale 

samvær, der følger med. Arbejdsmæssigt har jeg i mine arbejdsår arbejdet med sundhed, 

kommunikation, undervisning og ledelse. Nogle af mine grundlæggende værdier er: Respekt, 

åbenhed, tillid og samarbejde, og jeg har oftest en positiv indfaldsvinkel. 

Med ønsket om fortsat engagement og et godt samarbejde og en positiv ånd i bestyrelsen og i 

roklubben i det hele taget, vil jeg slutte mit første lille indlæg i Årebladet. 

 

Alice 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Beretning som den blev givet på generalforsamlingen af den afgående formand  

 

Beretning for 2015: 

Antallet af medlemmer er i 2015 uændret 78 fra året før. Dog har en del forladt klubben i året, men 

til gengæld har vi fået pænt mange nye medlemmer i året. I 2014 roede vi 20.265 km og i 2015 

roede vi 19.178 km. Der er dog en vis usikkerhed på om disse tal kan sammenlignes idet vi er gået 

fra manuel roprotokol til det elektroniske rokort.  

Det var spændende, da vi startede sæson 2015 med den elektroniske protokol. Efter lidt 

indkøringsproblemer med netadgangen kørte det hele overraskende godt. Igennem sæsonen har 

medlemmerne taget muligheden for at lave aktiviteter på rokortet til sig. Sidst på sæsonen kunne 

man opleve, at et medlem lave en aktivitet, som sagde: Jeg vil gerne ro på søndag -  er der nogen 

der vil med? Dette er efter min mening rigtig godt, det giver alle medlemmer lige adgang til at 

komme med, og på denne måde bliver det ikke de samme indspiste hold, der ror den ene gang efter 

den anden.  

I beretningen sidste år lovede jeg at vende tilbage til føljetonen: Revnerne i nordvæggen som opstod 

efter renoveringen af kloaknettet i 2013. Vi er nået så langt, at der har været en taksator til at 

vurdere skaden sidst på året. Vi har intet hørt efter besøget, men det aftaltes med taksatoren, at vi 

hellere måtte få udbedret skaden, og Niels O. har være så venlig at love at dette bliver gjort. 

Ligeledes tilrådede taksatoren os at styrke østgavlen i bådehallen - et projekt man kunne overveje 

hvis vi alligevel skal bygge om i bådehallen. 

Ved standerhejsningen i marts kunne vores æresmedlemmer Grete og Rosa indvie den nye bro som 

takket være et godt bidrag for A.P. Møllers fond blev rigtig fin. Om den også er godt bygget, kan 

man være i tvivl om efter den skade den fik lige efter nytår i en kraftig østenblæst. Vores brobygger 

arbejder på sagen og udfører de nødvendige reparationer uden beregning.  

I god overensstemmelse med den version for klubben - som vi senere skal se og diskutere - fortsatte 

motionstilbudet travetursaktiviteten også i 2015. Tilslutningen har ikke altid været lige stor, men 

motions- og turudvalget skal have stor tak for deres ihærdighed, og vi er mange der har haft glæde 

af turene. 

Tilbud til medlemmerne om fælles roture har også i 2015 været mange. Foruden madpakketure i 

lokalfarvandet har der været arrangeret mange ture. I samarbejdet med Assens Roklub en forårstur i 

Smålandshavet og løvfaldstur på Gudenåen i oktober. Pinsetur til Lundeborg blev desværre aflyst. 

Klubbens sommerferietur gik til Flensborg Fjord. Gennem ronetværk Fyn var vi 5 med på en dejlig 

tur fra Bogense til Æbelø - en på grund af vejrforhold sjælden oplevelse. Fællestur i Horsens Fjord i 

september. 

I april måned holdt vi et velbesøgt medlemsmøde om sikkerhed. Efterfølgende har bestyrelsen 

arbejdet med et nyt ro-reglement, hvor vi har lagt øget vægt på sikkerheden og udnyttet brug af 

oppustelige regningsveste. Senere vil der blive en gennemgang og debat af ro-reglementet ved Finn. 

En tak til Tryg-fonden som har gjort det muligt for os at indkøbe nye oppustelige redningsveste, et 

tiltag der i højeste grad øger sikkerheden til søs. 

Et gammelt ønske om et nyt gulvtæppe blev endelig realiseret sidst på året. Projektet har været på 

tapetet i flere år, men er gang på gang blevet taget af igen på grund af afblæste tage og bortskyllet 

bro.  

Nye medlemmer? Dette spørgsmål er et evigt tilbagevendende problem for klubbens ledelse. Vi er 

kommet frem til, at det er bedre at lave åbent hus og introduktionsarrangementer i august frem for 

april/maj. Når folk har gået hele sommeren og set på de glade roere på vandet, og man kan være på 

vandet uden fare for frostskader, så er lysten til at deltage på en prøvetur større. Så planen er vist at 

lave instruktionsweekend i august i 2016. Et andet tiltag som skulle skaffe nye medlemmer er 

indførelsen af rospinning som ny motionsaktivitet.  

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 

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

 



 

 
Generalforsamlingen udtrykker sit ønske om at arbejde mod at roafdeling og kajakafdeling er ligeværdige i 
klubben. Efter en kort debat vedtog generalforsamlingen denne formålstilkendegivelse. 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 rotraditioner, og ikke (endnu) udviklet til en rigtig idrætsklub. Men det 
kan godt ændre sig.  
I dag er det fitness-bølgen som man med rospinning prøver at skabe medlemsfremgang på. Vi skal senere 
debatterer 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. Med andre ord: Hvor skal ergometermaskinerne placeres, i 
opholdsstuen eller i det nuværende lokale eventuelt med en udvidelse ud i bådehallen. Der har i bestyrelsen 
været uenighed om dette spørgsmål og jeg ser frem til at generalforsamlingen giver den nye bestyrelse 
nogle klare linjer at arbejde videre efter.   
 
 
 
 
Efter 4 år i bestyrelsen har Finn Madsen ønsket at træde ud af bestyrelsen. Finn har arbejdet meget for øget 
sikkerhed og det nye ro-reglement er for en stor del hans fortjeneste. Ligeledes var han aktiv ved 
udarbejdelse af vores nye vedtægter i 2013. Finn har været rochef og været med at arrangere et utal af 
fællesture og fester. Tak for dit store arbejde for Faaborg Roklub. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formandens beretning blev suppleret med følgende fra Alice 

 

Udviklingsprojekt i roklubben 
 

På generalforsamlingen supplerede Alice formandens beretning med at fortælle om dét 

udviklingsprojekt, som bestyrelsen har arbejdet med i efteråret. DFfR har tilbudt klubben at deltage 

i projektet gratis, da vi er de første, der gennemfører udviklingsprojektet. Anne Karina fra DFfR er 

oplægsholder og tovholder. Der har været afholdt 2 af 3 møder og der har været arbejdet mellem 

møderne. 

d. 30.9. arbejdede bestyrelsen med foreningstesten. Denne viste, at klubben har en fin økonomi, og 

at den daglige drift og de administrative systemer kører fint. 

Udviklingsmuligheder kunne være: Forbedre kommunikationen til presse, samarbejdspartnere og 

nye medlemmer. Der kunne samarbejdes med andre klubber, og lokalsamfundet kunne inddrages. 

Der kunne udvikles på arbejdsopgaver til frivillige, herunder kunne opgaverne beskrives, de 

frivillige kunne uddannes, og der kunne evt. udnævnes en frivilligansvarlig. 

Alice takkede på bestyrelsens vegne alle de frivillige, som yder et stort stykke arbejde for 

klubben. 

Mødet d. 30.9. sluttede med, at der blev udarbejdet en vision for Faaborg roklub for 2025. 

d. 24.11. arbejdede bestyrelsen med en SUMU analyse af klubben (Styrker, Udviklingspotentiale, 

Muligheder, Opmærksomhedspunkter) 

Styrkerne, der blev nævnt er: Trofaste medlemmer, mange udfører frivilligt arbejde og der er mange 

forskellige aktiviteter, f.eks. roning, rospinning, madaftner og gåture. 

Udviklingspotentiale, som bestyrelsen blev enige om at starte med at fokusere på, er: Fokus på at 

skaffe flere medlemmer, mere rospinning, og derfor skal købes flere roergometre, andre 

vinteraktiviteter, flere måder at tjene penge på, f.eks. hjælp på Heartland festival, Egeskov slot i juni 

md. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Referat fra ordinær generalforsamling i Faaborg roklub 

Søndag d. 24. januar 2016  
 

Ad 1: Valg af dirigent 
Lars Barnebjerg blev valgt. 

Ad 2: Bestyrelsens beretning 
Formandsberetning ved Gert. Gengives i sin fulde længde i Årebladet februarnr. 

Alice supplerede på bestyrelsens vegne med at fortælle om det udviklingsprojekt, som bestyrelsen 

har arbejdet med. Gengives i Årebladet.  

Ad 3: Godkendelse af regnskab 

Bente gennemgik klubbens regnskab, som er udsendt til alle medlemmer. 

Klubben har en kontantbeholdning på 186.807 kr 

Vi har et lån tilbage på 101.000 kr med en restløbetid på 4,25 år. 

Der blev spurgt til forsikringer. Klubbens forsikringer er gennemgået og justeret, så de er 

dækkende. 

Der blev spurgt til, hvor få medlemmer, der er ”smertegrænsen” for at klubben kan ”køre” rent 

økonomisk.  

Bente oplyste, at ca. 60 medlemmer er smertegrænsen, men så er der kun lige penge til absolut 

nødvendig drift. 

Bente gennemgik medlemstallet: i 2011 var der 104 medlemmer, i 2015 var der 78 medlemmer, 

heraf er 60 medlemmer over 60 år. Gennemsnitsalderen var dec. 2014 på 63,1 år. 

Regnskabet blev godkendt. 

Ad 4: Orientering om budget 2016 

Bente gennemgik budgettet for 2016 . 

Der er købt foreløbig 5 nye roergometre og solgt 3 af de gamle. 

Budget 2016 blev godkendt. 

Ad 5: Fastlæggelse af kontingent for 2016 
Kontingentet er sat op med 30 kr årligt til 1780 kr årligt. Godkendt. 

Ad 6a: Forslag til medlemstilgang og for at imødegå medlemsflugt fra Susanne Møller Duus 

m.fl. 

Forslaget er i strid med klubbens vedtægter, da man skal være aktiv roer for at kunne ro i klubbens 

både, hvorfor der ikke kan stemmes om forslaget. 

Evt. nyt forslag til næste generalforsamling, men inden for klubbens vedtægter. 

Ad 6b og 6c: Skal ergometerroning foregå i opholdsstuen i vinterhalvåret eller skal det 

eksisterende motionsrum udvides til dobbeltstørrelse 

Punkterne blev behandlet samtidig, da punkterne omhandler samme emne.  

Bente lagde op til drøftelserne og sagde bl.a.: 

47 af klubbens medl. har roet ergometer denne vinter. 

4 nye har henvendt sig på baggrund af annonce i Ugeavisen d. 19.1. 

Bl.a. Nyborg roklub har medlemstilgang på baggrund af tilbud om ergometerroning og 

gennemsnitsalderen i klubben er faldet. Desuden er flere medl. begyndt at ro på vandet. 

De 5 nyindkøbte ergometre sviner ikke. Der kan købes underlag til. 

Ergometrene er nemme at skille, vejer kun lidt og er lette at flytte.  

Bent gennemgik sit forslag med en udvidelse af det eksisterende motionsrum til dobbelt størrelse. 

Der er indhentet et prisoverslag på ca. 100.000 kr, hvis håndværkere skal lave udvidelsen. Dertil 

kommer ventilation til ca. 17.000 kr. og måske 40.000 kr ekstra, hvis der skal isættes støttebjælker i 

østvæggen) 

Der udspandt sig en livlig debat. 

Nogle af argumentener for ergometerroning i opholdsstuen var: 

Billig model at starte med. Ergometerroning med flere på hold kan starte nu. 

Nogle af argumenterne mod ergometerroning i opholdsstuen var: 

Opholdsstuen er vigtig i forhold til sociale aktiviteter. 



Bliver luftfugtigheden i opholdsrummet for stor, så vi risikerer skimmelsvamp? 

Der blev dels afholdt en afstemning i forhold til punkt 6b om ergometerroning skal foregå i 
opholdsstuen eller om ergometerroning skal udvides ud i bådhallen. 
Der var en stemmefordeling, hvor ca. 5 medlemmer stemte for opholdsstuen og ca. 30 
medlemmer stemte for udvidelse af motionsrummet ud i bådhallen. 
Derefter var der en afstemning om motionsrummet skulle udvides til dobbelt størrelse ud i 
bådhallen i forhold til punkt 6c. 
ca. 30 medl. stemte for, 5 imod. 
Ordstyreren konkluderede, at der hermed var et stort flertal for, at give den ny bestyrelse mandat til 

at arbejde videre med Bents forslag, hvor motionsrummet udvides ud i bådhallen.  

6d: Forslag fra Bent om at sende båden: Die ”Dænemarksfahrer” retur til ejerne. 

Forslaget blev vedtaget. 

6e: Forslag fra Bent om at sælge kajakkerne: Dobbeltkajakken, Andersine, Rip, Rap og Rup. 

Forslag 6d og 6e er fremsat for at skaffe plads til udvidelse af motionsrummet ind i bådhallen, 

således at kajakkerne kan være på ét stativ. 

Forslaget blev vedtaget. 

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Finn og Gert ønsker ikke genvalg. 

Bent Gregersen og Morten Dahl Nielsen blev valgt. 

Jørgen Caben, Bente Aalund og Alice Laursen fortsætter. 

8: Valg af 2 suppleanter: 

Lone Hansen blev valgt som første suppleant og Annie Henriksen som 2 suppleant. 

9: Valg af revisorer: 

Annette From Nielsen og Henny Tikøb blev genvalgt. Torben Mortensen fortsætter som suppleant. 

10a: Skal vi søge arbejde ved Heartland Festival ved Egeskov slot d. 10 -11. juni? 

Positiv stemning for dette. Nedsættelse af arbejdsgruppe: Gert +Henny +Anni +Karin 

10 b-10n: Arbejdsgrupper: 

Følgende arbejdsgrupper blev nedsat: 

Rengøringsudvalg:  Anne Grete +Elsebeth Elsted +Ingrid + evt. Kirsten Andersen? 

Årebladsredaktion:  Ingrid + Karen 

Motion- og turudvalg:  Bente + Annie + Bent 

Gæsteroere+lokaleudlejning: Susanne Møller Duus 

Materiale/både: Ebbe + Bent + Harry 

Bro:  Ebbe + Bent + Harry 

Hus:  Lars B. + Harry + Niels 

Madaftner + fester: Henny+ Annie + Gert 

Sikkerhed:  Bente + Lone + Annie 

Rospinning:  Bente + Karen + Alice 

Instruktion:  Bente + Alice 

Fondssøgning:  Lone + Karen + Finn 

Udearealer:  Palle + Karen Margrete 

Webmaster + rokort: Gert + Morten 

PR:  Hans Henrik  

 

 

Ad 11: Fremlæggelse af og debat om bestyrelsens forslag til vision for Faaborg roklub år 

2025: 

Alice fremlagde de visioner, som bestyrelsen havde arbejdet sig frem til. 

Visionerne blev modtaget positivt. 

Der var forslag om at satse på efterlønsgruppen + ældregruppen og forslag om at satse på yngre 

mennesker med børn, hvor frivillige kunne passe børnene mens deres forældre roede. 

Ad 12: Fremlæggelse af ro-reglement og debat om sikkerhed. 

Ro-reglementet findes på klubbens hjemmeside. 
Finn fremlagde det nye ro-reglement, hvor der er sket enkelte stramninger for at forbedre 



sikkerheden, bl.a. at alle skal ro med redningsvest, hvis vandtemperaturen er under 12 grader. 

Der er indkøbt 30 nye redningsveste af en type, der skal være på roerne, ikke løst i båden. 

Trygfonden har betalt. 

Ro reglement for kajakroere skal måske revideres. 

Ad 13: Evt: 

Jørgen Caben mindede mændene om herreaften d. 29.1. 

Alice mindede kvinderne om pigeaften d. 5.2. 

 

Referent: Alice 

 

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig: 

Formand:   Alice Laursen 

Næstformand:  Jørgen Caben 

Ro- og materialechef: Bent Gregersen 

Kasserer og instruktion: Bente Aalund 

Sekretær:  Morten Dahl Nielsen 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

ANNONCE  

 

 

 

 

Hjælp d. 26.5. 
Kurt Hansen har forespurgt, om nogle medlemmer fra roklubben vil hjælpe d. 26.5. kl. 8.30-14.30, 

hvor han er ved at arrangere et stort projekt i Ringe for eleverne i 6. klasse i Faaborg-Midtfyn 

kommune. 

Eleverne skal have mulighed for at afprøve forskellige idrætsaktiviteter. DFfr vil stille ergometre til 

rådighed, og vores opgave er så at instruere eleverne i disse. Eleverne vil komme i 4 hold. 

Jeg synes, det er en rigtig spændende opgave og ville elske at deltage, men desværre passer jeg 

børnebørn i Portugal den dag, så jeg håber, andre har lyst. 

Meld til Alice senest d. 21.2., hvis du har lyst til at være med. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herreaften 
 

Den traditionsrige herreaften løb af staben fredag den 29. januar, deltagerantallet var desværre ikke 

helt så stort som tidligere, men der bliver en chance for at deltage igen til næste år. Menu var den 

meget lækre og traditionsrige – gule ærter med alt hvad hertil hører og til dessert æbleskiver. Menu 

blev skyllet ned med en enkelt øl eller to måske en snap som følgesvend. 

 

Alt forløb i god ro og orden. Holdet til næste år meldte sig helt frivilligt uden det mindste pres. 

Holdet består af Bent Gregersen, Palle Johansen og den hemmelige assistent. 

 

På vegne af dette års arrangører 

Finn 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Der var jo også       Pigeaften  

 

Temaet i år var 60èrne og det blev en fin aften i lige præcis den stil.  

Menu:  

Tarteletter med hønse og asparges 

Kalvesteg med bønner, hvide kartofler og sovs 

Citronfromage  

  
 

Få selv lidt af stemningen fra både Grethes årti-tale og billeder  -   altså den fromage  

 

 

Da vi fik denne opfordring til 60er fest, tænkte jeg øv, jeg har ikke lyst til udklædning! Men ved 

nærmere eftertanke blev det ret spændende og tænke tilbage på de glade 60er. Så derfor har jeg 

filosoferet lidt over disse år! 

1960erne 
1960   Er lige udlært, kommer til Fyn – nærmest første gang. Kun udflugt med skole til Odense Zoo 

Så møder jeg en mand. Vi beslutter os for at slå os ned her. For når vi nu ikke skulle bo på Harrys 

hjemegn Silkeborg, som er et smukt område, ja så måtte Faaborg være det næst-smukkeste sted. 

I 60erne kunne man købe en byggegrund i Faaborg for kr. 7.000,- Så det gjorde vi og byggede et 



hus.  

Men der skete jo mange andre ting i disse år. Sådan på verdensplan: 

Vi fik den første mand i rummet, Gagarin i 1961 

Første mand på månen , Armstrong i 1969 

Vi havde Cubakrisen – Vietnamkrigen – og to betydningsfulde personer blev 

brutalt myrdet, nemlig præsident Kennedy i 1963 og Martin Luther King i 1968. 

I 60erne slog fjernsynet også helt igennem. De fleste hjem fik i disse år tv. 

I disse år var arbejdsløsheden temmelig lav. 

Sverige indførte højrekørsel  - tidligere kørte man i venstre side – og det har jeg prøvet. 

Men for at det ikke skulle blive alt for kaotisk, så startede man med Lastbiler!!!!!!!! 

Nå det var en joke. 

Hvilken musik lyttede vi til i 1960erne? Ja, der var The Beatles, Rolling Stone, Elvis og Cliff. 

Men også de mange danske bands dukkede op med den tids piktrådsmusik. 

Der  var The Cliffters, Keld og The Donkeys, The Baronets, Sir Henry and his butlers, Lollipos 

m.fl. 

 Fornylig udsendelse i tv med disse bands, som gav concert sammen igen – og de kunne stadig !!! 

Vi havde også 2 berømte grand Prix sange – 1960 Otto Brandenburg med 2 lys på et bord og i 

1965 Ingmænnerne med Dansevise. 

1968 1. Olsen bande film. 

1964 Den lille havfrue mister hovedet 1. gang. 

 

1967 skete der så noget særligt for mig – nogen (Jenny og Rosa) spurgte om det ikke var noget for 

mig at prøve at ro!!   Mig der kom fra det mørke Jylland, hvor det meste vand jeg havde set var en 

bæk, der var ca 1 m. bred. Men jeg tog udfordringen op! De fik lært mig at ro, og det er jeg dem 

meget taknemmelig for, for det har givet mange gode oplevelser her i klubben. 

Det var dengang Elsebeth og Vibeke og Grethe var ungdomsroere – meget unge!!! 

Til sidst vil jeg takke festudvalget for et godt initiativ. 

Grethe Kjeldsen 

 

 

 

 

 
Karolinepiger som de kan se ud i 2016 

 

 

 

 

 

 

                                



  Arrangementer/madaftner i 2016 

       (festudvalget Gert, Annie og Henny) 
Hvem vil lave mad i løbet af 2016 – skriv dig/Jer på listen. 

Dato/uge Arrangører Evt. menu 

19. marts 

Standerhejsning 

Håber på Britt og 

Jørgen 

+ hjælpere 

 

Lam 

 

 

19. april 

Maddag 

 

 

 

28. maj 

Arrangement i 

Roklub 

for tidligere/nu-

værende og evt. kom-

mende medlemmer + 

naboklubber 

Festudvalg med 

hjælpere 

 

Buffet m.v. 

 

 

23. juni 

Sct. Hans aften 

Klubben arrangerer 

grill 

Hjælpere til salat, 

kartofler og andet: 

 

 

Grillmad + salat m.v. 

Deltagerne tager selv 

kød med. 

Ingen maddag i juli   

August: 

Maddag – evt. 

velkomstfest for nye 

roere 

 

 

 

September – uge 38 

Maddag 

Dato: 

 

  

29. oktober 

Standerstrygning 

 

Gæstekok Eva?  

18. november 

Julemaddag 

Anne-Grete Caben 

m.fl.? 

 

 

 

31. december  Nytårsmenu 

 
 

 

 

 

 

 

 



Gå-tur i Svanninge Bjerge/Svanninge Bakker 
 

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

til Gåsebjergsand.   

Vi går i 2 hold – enten en tur på ca. 8 
km. eller en tur på ca. 12 km.  

Vi følges ad den første time og holder 
en fælles kaffepause.  

Derefter deler vi os, således at man 
kan vælge turen på ca. 8 km. eller den 

lange tur.   
Medbring kaffe/te m.m. til eget 

forbrug.  
Tilmelding senest den 13. februar på 

Opslagstavlen, Rokortet eller til Finn.  
 

 
 

 

 

 

 

 

*********** 

 

 

 

 
 

Fællestur med Assens Roklub 

 
Assens roklub er ved at arrangere en rotur til Vordingborg i weekenden den 3. 

juni – 5. juni med ankomst den 3. juni om aftenen og med 2½ rodag. Vi har 
sagt, at vi gerne vil med, derfor er der mulighed for allerede nu at 

forhåndstilmelde sig. 
 

Så hvis nogen er interesseret, så giv mig besked på: 
mail  - finnmadsen.ny@gmail.com eller 

telefon – 60 70 71 89. 

 
Så snart vi ved lidt mere om arrangementet vil det komme i Årebladet. 

 
 

Hilsen 
Finn 

 
 

 

 

 

 

mailto:finnmadsen.ny@gmail.com


 
 

Nye redningsveste fra  

 
Nu har vi fået redningsvestene og de er klar til brug. Der er 2 forskellige modeller, den eneste 

forskel er at der er en kort og lang model 

Begge modeller er selvoppustelige, det betyder at falder du i vandet puster redningsvesten selv op, 

derfor skal du altid have vesten på og den må aldrig ligge i båden. 

Hvis du ikke vil have en redningsvest på kan du forsætte med at bruge de ”store” veste, dog skal du 

være opmærksom på at ifølge vores nye ro-reglement SKAL du altid ro med vesten på, så længe 

temperaturen på vandet er under 12 grader. 

Når temperaturen på vandet er over 12 grader vil der være et opslag i bådhallen så må du selv 

bestemme om du vil ro med den store redningsvest eller du vil ro med en selvoppustelig 

redningsvest, som du skal have på.  

Årligt tjek af private redningsveste 

Så er det ved at være tid til at få efterset de oppustelige regningsveste, så de er klar til den 

kommende sæson. Hvis du ønsker at bruge din private vest i roklubben skal den altid godkendes af 

klubben 

Det er et rimeligt stort arbejde, så vi har valgt at gøre det på en anden måde i år. 

Du skal komme i roklubben med vesten, som du selv har pustet op, den kan pustes op med munden 

eller en kompressor. Vesten skal været pustet op seneste 24 timer før vi mødes i klubben. 

Der er følgende dage: 

Mandag den 14. marts kl. 9  

Onsdag den 16. marts kl. 19. 

Først vil vi gennemgå vestens funktion, og efterfølgende vil den blive tjekket og med fælles hjælp 

folder vi vesten, så den er godkendt. 

Hvis du ikke har mulighed for at komme, bedes du kontakte mig 

Hilsen Bente  

Mail: aalundbente@gmail.com eller tlf. 25 54 74 77    

http://sats-odense.dk/?attachment_id=235


STRØTANKE 

Opfat gerne denne rubrik som en nyskabelse i Årebladet. Der er fri spalteplads til tanker og ideer 

fra medlemmerne - det ville sjovt og skønt med en dialog her, hvor alle er lyttere 

 

 

Jeg har funderet en del over ordet frivillig. 

 

Det blev introduceret ved generalforsamlingen i forbindelse med det fine udviklingsprojekt, som 

bestyrelsen har arbejdet med.  

Da jeg hørte det, var jeg først i vildrede med, hvad det betød. Om det var nogle andre, der skulle 

have noget med os at gøre i klubben. Jeg har også hørt tale om en frivillig-koordinator.  

Jeg forstod simpelthen ikke, hvad der blev tænkt på.  

 

Siden blev jeg klar over, at det handler om os selv. Og det er der jo ikke noget galt i.  

Der er bare det, at jeg hele tiden har tænkt, at vi alle er frivillige. For hvem er det, der laver noget i 

roklubben, som ikke er frivilligt.  

 

Fra jeg startede i klubben, har jeg været temmelig benovet og glad over alle de mennesker, som 

bare går og ordner alt muligt i den klub. Uden at blive spurgt - uden så megen ståhej bare har 

ordnet blomster, sørget for drikkevarer, ordnet både og bro, lavet julemad, arrangeret nytårsaften, 

syet stander og meget mere.  

 

Det er noget særligt, synes jeg. Og meget bevaringsværdigt. Uden så mange dikkedarer.  

 

Ingrid  

 

*********** 

 

Red. har modtaget følgende fra Gert 
Det er snart tid for planlægning af årets ferielangtur - på billedet ses 2 medlemmer som i 1936 er klar til 

afgang. Planen er færgen til Als og roning på Alssund med overnatning i Sønderborg og Augustenborg 

roklubber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

Februar 2016 

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

Ons. 17 9 - 12 Klubsysler 

Tor. 25 9 - 12 Klubsysler 

Lør. 27 9 - 13 Klubsysler 

Man. 29 9 - 12 Klubsysler 

Marts 2016 

Tir. 8 9 - 12 Klubsysler 

11-13.   Weekend-gåtur 

Lør. 19.   16.00 Standerhejsning  

April 2016 

Tir. 19.  Madaften 9 - 12 Klubsysler 

Maj 2016  Weekend-gåtur 

Lør. 28.  116 års fødselsdag  16.00 Standerhejsning  

Juni 2016   

3.-5.  Fællestur med Assens til Vordingborg   

To 23.  Skt Hansaften    

Juli 2016   

Uge 31  Sommerferietur   

August 2016   

26.-28.  Fællestur til København   

September 2016   

30.9-2.10.  Løvfaldstur   

 

 

 

 

 

Roklubbens bestyrelse 2016 

 

Alice Laursen, formand, tlf. 22 57 42 50 alicelaursen@ofir.dk 

Jørn Caben, næstformand, tlf. 41 82 06 80 jcaben@hotmail.com  
Bente Aalund, kasserer og instruktionschef, tlf. 25 54 74 77  aalundbente@gmail.com 

Morten Dahl Nielsen, sekretær og kajak, tlf. 22 95 91 09  mnibib@gmail.com 

Bent Gregersen, rochef og materialechef, tlf. 23 41 65 92 begregs@gmail.com 

   

mailto:alicelaursen@ofir.dk
mailto:jcaben@hotmail.com
mailto:aalundbente@gmail.com
mailto:mnibib@gmail.com
mailto:begregs@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På en meget tåget januardag tog en hejre ophold på vores bro ! 

Meget godt - vi andre kan ikke bruge den til så meget lige nu  -  

 

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 
Medlemsregister: 
Gert Flensberg 41 60 11 42, gertminor@gmail.com 
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