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Arbejdslørdag 27. feb. 2016 



 
 

Formandens hjørne. 
 

Hvor er det fantastisk at være formand i en klub, hvor der er så 

mange superengagerede medlemmer! 

Stor, stor tak til alle jer, som hjælper så meget i klubben på 

den ene eller den anden måde. 

 

Udvidelse af ergometerrummet: 

Medlemmerne besluttede jo på generalforsamlingen at sige ja til, 

at ergometerrummet skulle udvides til dobbeltstørrelse ind i 

bådhallen. 

 

Bestyrelsen besluttede herefter d. 16.2. på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, at 

arbejdet skulle igangsættes hurtigt, da ro sæson´en står for døren. Af økonomiske årsager er det 

nødvendigt, at medlemmerne gør en del af arbejdet fremfor udelukkende at betale håndværkere 

udefra. Der skal dog professionel assistance til isætning af 3 vinduer mod øst og til etablering af el 

og ventilation. Der afsættes 65.000 kr. til udvidelsen til materialer og håndværkerudgifter. 

Der er søgt og bevilliget byggetilladelse. Der er endvidere søgt om midler hos Energi Fyn og hos 

FMK´s pulje til modernisering af aktivitetscentre. Vi får svar fra FMK ca. 12.3. og håber 

selvfølgelig på positivt udfald. 

 

10 dage efter bestyrelsens beslutning var der arbejdslørdag, hvor mere end 20 engagerede 

medlemmer mødte frem i arbejdstøjet. Og der blev arbejdet. Der blev flyttet både, gjort rent, ordnet 

bro og halvdelen af muren ind til ergometerrummet blev nedbrudt og kørt væk. Der blev endda tid 

til en hyggelig frokost efterfølgende. 

 

På arbejdslørdagen d. 5.3. var der ca. 12 hjælpere, der arbejdede ihærdigt videre med nedbrydning 

af væg i ergometerrummet og begyndende opbygning af ny væg, reparation af bro, mm 

Dejligt med så mange medlemmer, der hjælper. Stor, stor tak til alle jer. 

 

Nye medlemmer – instruktion: 

Der har været 8 nye til rospinning efter vores lille artikel i Faaborg Midtfyn bladet. De 4 har 

allerede meldt sig ind i roklubben og er klar til at blive instrueret på vandet, når sæsonen starter d. 

19.3. Det er da fantastisk, at få så mange nye medlemmer på én gang. 

Det kræver så til gengæld meget af klubbens instruktører de næste måneder. Der er instruktørmøde 

med dagsorden d. 15.3., hvor vi vil koordinere og justere vores instruktion af nye medlemmer. 

Og med så mange nye medlemmer har vi meget brug for frigivne medlemmer, der kan være 3. M/K 

eller 4.+5. M/K i bådene, når nye skal instrueres på vandet. Det giver måske ikke så mange 

kilometer i jeres statistik, men til gengæld en mulighed for at møde nye medlemmer, og der er 

meget brug for jeres hjælp. 

 

Standerhejsning: 

Der er standerhejsning d. 19.3., en uge tidligere end sædvanligt på grund af påsken. Se program og 

tilmelding på rokort, på opslagstavlen eller inde i Årebladet. 

Vi glæder os meget til en ny sæson på vandet og i den dejlige natur, og vi er superklare til at tage fat 

i årerne efter alle de mange km i roergometrene. 

 

Med ønsket om færdiggørelse af et fint stort ergometerrum og en rigtig dejlig ro-sæson på vandet 

uden for megen blæst, sluttes dette indlæg. 

 

Venlig hilsen 

Alice 

 

 



Standerhejsning 

og 

Madaften 
 

LØRDAG den 19. marts 2016 

hejser vi standeren for den ny sæson. 

 

Standerhejsning kl. 16.00 

+ kaffe og småkager 

 

Madaften kl. 18.00 

hvor der traditionen tro serveres lammekølle m.m. 

 

Tilmelding til madaften senest den 16. marts 

 på rokortet eller på listen i roklubben 

 eller på tlf. til Annie 41 28 16 20. 

 

 

 
 

 

Nye planter 
 
Der er flyttet et par nye grønne planter ind ved hoveddøren.  

De er ikke ret tørstige! 

Det betyder, at de næsten ikke skal have vand.  

SÅ - derfor: vand dem ikke - heller ikke hvis de virker, som om 

de gerne ville.  

Der skal nok blive sørget for dem. 

 

Ingrid  

 

 

 

 

 



 
ÅRETS FØRST FÆLLES ROTUR 

 

 

PÅSKE  =  GODT VEJR 

MANDAG DEN 28. MARTS 

VI MØDES KL. 9 – RETUR CA KL. 12 

VI ROER MOD FJELLEBROEN MED KAFFE 

OG MÅSKE ET RUNDSTYKKE 

TILMELDING PÅ ROKORTET 

HUSK AT KRYDSE FINGER FOR GODT VEJR 

VI SES 

 
 

 

 

Svømmeprøver og svømmeerklæringer: 

 
Efter en kort gennemgang af medlemmernes 

svømmeprøver/svømmeerklæringer har det 

vist sig, at der et par medlemmer der skal ud 

at svømme, inden de benytter klubbens 

både. 

Så tiden er kommet: Du skal huske at 

tjekke, om din svømmeprøve eller din 

svømmeerklæring stadig gælder.  
Du kan tjekke det på Faaborg Roklubs hjemmeside 

ved at logge ind på medlemmer eller via links på 

Rokortet. 

Er du stadig i tvivl er du velkommen til at kontakte 

Bent på tlf. 23 41 65 92 eller begregs@gmail.com  
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ÅBEN RONING: 

 
Formiddag: 

Mandag    kl. 9.00 

Onsdag     kl. 9.00 

Fredag      kl. 9.00 

 

Aften: 

Mandag kl. 18.00 

Torsdag kl. 18.00 

 

Mandag d. 21.3.2016 starter ”ÅBEN RONING”.  

Mød op 5-10 min. før kl. ”hel”. 

Klokken ”hel” fordeler vi os efter ”først til mølle 

princippet”. 

Hvis bådholdene ikke går op, er det den sidst ankomne, 

der desværre må blive på land. 

HUSK: Tjek din svømmeprøve/svømmeerklæring. Er 

den stadig gældende???? 

Det gælder din egen og dine ro-kammeraters sikkerhed, 

så derfor er det også en rigtig god ide, at repetere 

klubbens ro-reglement inden du begiver dig ud på 

vandet. 

God ro-sæson. 

 
Med venlig hilsen 

Rochefen 

Bent G. 

 

 

 

 
 

 



Nyt fra festudvalg: 
 

Da vi har modtaget underretning om, at rigtig mange ikke kan deltage i 

det planlagte arrangement den 28. maj, har vi valgt at droppe det som et 

selvstændigt projekt. 

Vi har herefter fastsat en almindelig maddag i maj den 24. maj, hvor vi så 

håber, at der er nogle, der vil påtage sig at lave mad. 

 

Vi har samtidig sat dato på arrangementet i august – nemlig den 20. 

august – hvor vi vil prøve, om det er muligt at kombinere en velkomstfest 

for nye roere med vores oprindelige plan om at invitere de tidligere 

medlemmer af roklubben for at se, om de skulle have lyst til at komme at 

ro igen. 

 

Ændringerne er også fastlagt ud fra, at vi får meget travlt her i foråret 

med at indrette det nye ergometerrum, så der bliver nok at se til de 

næste par måneder. 

 

Der er ligeledes kommet flere nye medlemmer, der skal instrueres, og 

det skal der også afsættes tid til. 

 

P.u.v. 

Henny 

 

 

 

 

Heartland Festival, Egeskov:  v/Gert, Annie, Karin og Henny: 
 
Efter nøje gennemlæsning af det fremsendte materiale har vi i udvalget besluttet, at 
vi ikke i år vil melde os som hjælpere, idet det omfatter rigtig mange timer. 
Vi vil prøve at rette henvendelse til festivalen igen til næste år, hvis det gentages. 
 P.u.v. 
Henny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



På tur med Assens Roklub 

 

 
 

Fællestur - Kristi Himmelfartstur til Nykøbing Mors / Limfjorden 
 

Til årets flerdagestur over Kr. Himmelfart (4. 5. til 8. 5.) har vi planlagt at tage til Nykøbing Mors. 

Vi tager afsted onsdag den 4. maj om eftermiddagen og tager hjem søndag den 8. maj, hvor vi har 

planlagt en halv rodag, så vi får 3½ rodage i det hele taget. Vi låner bådene fra Nykøbing Mors’ 

Roklub, så vi slipper denne gang for at traile bådene. Alt afhængig af vejret, håber vi på, at vi en af 

dagene kan ro Fur rundt, som så vil blive turens længste rotur på godt og vel 30 km. 

Traditionen tro, har vi inviteret Faaborg roklub med. Der er 19 pladser til baglæns-roere i det hele, 

som vi deler mellem de to klubber. Derudover er der plads til en del kajakroere. 

Prisen bliver 800.- per person for bådleje, overnatning og mad. Hertil regnes transport plus engang 

ude-spisning oveni. 

Vi holder infomøde mandag, den 25. april kl. 19.00 i Assens roklub, hvor vi aftaler nærmere. 

Tilmeldingsfrist er den 31. marts 2016. 

 

Tilmelding til Finn – finnmadsen.ny@gmail.com  

 

 

 

Motionsrummet: 

 
Efter to forrygende arbejdslørdage, hvor vi nåede at fuldføre rigtig mange opgaver, er der stadig 

arbejde tilbage. Stor tak til alle dem, der løftede og bar. 

Som besluttet på generalforsamlingen udvider vi motionsrummet til dobbelt størrelse. Dette gør vi, 

fordi generalforsamlingen ikke ønskede at anvende opholdsstuen som motionsrum i vinterperioden. 

Generalforsamlingen ville derimod gerne være med til at skaffe nye medlemmer bl.a. via ro-

spinning og det krævede lidt bedre faciliteter, end dem vi havde.  

Vi har nu fået revet væggen ned mellem det nye og det gamle 

rum, og specielt Bodil og Jan har gjort en stor indsats med 

opbygning af en ny 

ydervæg i 

bådehallen. 

 

Husudvalget 
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Broen: 
 

Broen, som vi alle var så glade for, 

viste sig desværre at skuffe os pga. 

dårligt udført håndværk. 

 

En SYDØST- storm afslørede, at 

broen slet ikke kunne tåle naturens 

kræfter.  

Skråbroen fik rigtig mange hug. 

Faktisk har den været tæt på at 

styrte sammen. 

 

Leverandøren har erkendt, at broen 

var for dårligt udført og han er nu i 

fuld sving med at udbedre skaderne 

for egen regning. 

 

Som en lille kompensation har han endvidere lovet at sætte en ekstra pæl i skråbroens højre side 

uden beregning.  

 

Arbejdet med at udbedre skaderne og svaghederne ser ud til at skride godt fremad. 

Vi forventer at venstre side af skråbroen står færdig inden standerhejsningen. 

 

Med venlig hilsen 

Bro-  og Husudvalget  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Uden mad og drikke ….. 
Frokost efter arbejdslørdag 
Menuen: 
Sild 
Biksemad m/spejlæg 
Ost  
 
 
 
 
 

 

 
 

STYRMANDSKURSUS: 

 
Klubben afholder styrmandskursus(kortturs-styrmand) for medlemmer der endnu ikke har 

styrmandsret. 

Kurset giver dig indblik i hvilke krav vi som klub stiller til vores styrmænd. 

Kurset giver dig et godt kendskab til roning i vort daglige ro-farvand. 

På kurset gennemgås klubbens ro-reglement. 

Vi anbefaler, at man inden kurset går ind på DFFR´s hjemmeside og læser deres kursus for 

korttursstyrmænd. 

 

Der afholdes to kurser i år: 
 

Kursus 1: Onsdag d.13.4.2016 kl. 19.00 i klubhuset. 

Kursus 2: Onsdag d. 17.8.2016 kl. 19.00 i klubhuset. 

 

Tilmelding: Kursusholder Lars Barnebjerg eller liste på opslagstavlen. 
 
 
 



 

                                 Arrangementer/madaftner i 2016 

                                              NY UDGAVE 

       (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 

Britt og Jørgen 
Hjælpere er: Annie, Gert, 
Ingrid og Alice (+ Henny) 
 

Lam 
 
 

19. april 
Maddag 

Hvem har tid og lyst:  

24. maj 
Maddag 
 

Hvem har tid og lyst:  

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   

20. august: 
Velkomstfest for nye 
roere + evt. invitation 
til tidl. medlemmer af 
roklubben 

Festudvalg + hjælpere: 
 

 

September – uge 38 
Maddag 
Dato: 

Hvem har tid og lyst: 
 
 
 

 

29. oktober 
Standerstrygning 
 

Gæstekok Eva? + hjæl-
pere, som er: 
 

 

18. november 
Julemaddag 

Anne-Grete Caben og 
hjælpere, som er: 
 

 
 
 

31. december  
 

Nytårsmenu 

 
 

 

 

 

 

 

 
Redaktion:  
Ingrid Hviid, 26 74 31 22, ingridhviid@gmail.com  
Karen Bertelsen, 20 13 90 85, bertelsen.karen@gmail.com 
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Akvitetskalender Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

Marts 2016 

Lør. 12. 9.00 Gåtur på Kløverstierne i Nyborg (Afgang Fbg. Roklub lø. kl. 
9.00) 

Lør. 19.   16.00 Standerhejsning  

Lør. 19.  18.00 Madaften (Britt og Jørgen m.fl.)  

Man. 28. 9.00 Formiddags-rotur  

April 2016 

Ons. 13.  19.00 Kortstyrmandskursus   

Tir. 19. 18.30 Madaften – Madhold søges  9 - 12 Klubsysler 

Maj 2016  Weekend-gåtur 

4.-8.   Limfjorden – Nykøbing Mors med Assens Roklub    

Ti. 24.  19.00 Maddag    

To. 26.   Idrætsaktiviteter i Ringe 6. kl. FMK – Kurt Hansen    

Juni 2016   

To 23. 18.00 Skt. Hansaften – Grill (Medbring kød. Øvrige opgaver 
fordeles)  

  

Juli 2016   

Uge 31  Sommerferietur – Flensborg Fjord    

August 2016   

Ons. 17.  19.00 Kortstyrmandskursus    

Lør. 20.  Velkomstfest for nye roere /besøg af tidligere roere    

26.-28.  Fællestur til København   

September 2016   

30.9-2.10.  Løvfaldstur   

Oktober 2016   

Lør. 29.   Standerstrygning (Evt. Eva)   

November 2016   

Fre. 18.   Julemaddag (Anne-Grete Caben og hjælpere)    

December 2016   

Lør. 31.  17.45 Nytårsaften i Roklubben    

Januar 2017   

Fre. 27.   Herreaften (Bent, Palle Johansen + hemmelig ass.)   

Februar 2017   

Fre. 3.   Pigeaften- Annie, Lene I, Tina H. Susanne Q., Elsebeth F.    

 

 

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 

 

 

 

Roklubbens hjemmeside -  www.faaborg-roklub.dk  
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