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Formandens Hjørne  

 
 

 

Først ønsker jeg alle medlemmer i Faaborg Roklub samt jeres familie: Rigtig godt nytår. 

 

Da rosæsonen 2016 sluttede, tænkte jeg: ”Det bliver en lang vinter uden roning på vand med alle de 

dejlige oplevelser, det bringer med”  

Men: Vintersæsonen har også medført mange positive oplevelser. 

For blot at nævne nogle:  

 

Ergometerroning. Flere end halvdelen af klubbens medlemmer ror i ergometer med eller uden 

musik. Og der er plads til flere! Både på hold med og uden musik og individuelt. Der er oprettet 

ekstra hold de næste 3 lørdage kl. 9, hvis nogle har lyst til at prøve rospinning til musik. 

 

Hyggelige timer med mad og drikke: Julemaddag – tak for god mad og underholdning, 

nytårsaften, og sidst, men ikke mindst: Nytårskuren, som et hold seniorroere med Grethe og Harry i 

spidsen havde arrangeret så fint. Tak til seniorgruppen for en hyggelig nytårskur. 

 

Gåture. Turudvalget arrangerer dejlige gåture i den smukke natur én søndag hver måned. Se i 

aktivitetskalenderen og på rokortet, hvornår næste gåtur er, og tilmeld dig. 

 

Bådklargøring. For at vi kan ro igen til april, er det helt nødvendigt, at bådene gøres klar. Se i 

Årebladet eller på opslagstavlen, hvornår der er bådklargøring og husk at deltage. De næste 

bådklargøringsdage er: onsdag d. 18.1., torsdag d. 26.1, tirsdag d. 31. og lørdag d. 18.2. og lørdag d. 

18.3., alle dage kl. 9.00.  

 

Oversvømmelse: Vi havde ekstrem høj vandstand i Faaborg d. 4.1. om aftenen/natten. Takket være 

flittige medlemmer, fik vi heldigvis forebygget vandskader i klubben. Bent, Ebbe og Henny hentede 

sandsække hos Falck og slæbte dem til roklubben, hvor de blev anbragt langs husmuren. Brian 

vejledte bl.a. om kommende vandstand dagen og aftenen igennem. Stor tak til Bent, Ebbe, Henny 

og Brian og til alle jer, der stod standby og tilbød hjælp, hvis det blev nødvendigt. Vi håber det varer 

100 år, før det sker igen! 

 

Og nu er vi er allerede halvvejs gennem vintersæsonen og på vej mod sommersæsonen! 
Men inden standerhejsning, er der fortsat bådklargøring, rengøring, gåture og generalforsamling. 

Se datoer i aktivitetskalenderen og på rokort og meld dig til . 

 

Der er generalforsamling i Faaborg Roklub søndag d. 5.3. kl. 14-16.  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og læs mere inde i bladet om generalforsamlingen. 

 

Der er standerhejsning lørdag d. 25.3. -Sæt kryds i kalenderen- så ”inden vi får set os om”, kan vi 

komme ud at ro igen. 

 

Venlig hilsen 

Alice 

 

 



”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 27. januar 2017 
Klokken: 18.30 

 

Tilmelding: Senest 15. januar enten på 
listen i Roklubben, Rokort eller på 

begregs@gmail.com 
 
PS – Hvis du ikke kan tåle  ”Gule ærter m/det hele” kan du 
kontakte Bent. Måske kan der skaffes en alternativ menu.    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                              Tøseaften i lyserødt 
 
                     Så er det igen tiden for Roklubbens tøser at feste i Klubben.  
                     Vi håber virkelig, at I har tiden og lysten til at deltage: 
 

                     Fredag den 3. februar 2017 kl. 18.00 
 
                    Pris pr. deltager: ca. kr. 125,00.  
                    Vin kan købes til klubbens sædvanlige priser.  
                    Tilmelding på rokortet, opslagstavlen i Roklubben  
                    eller til Annie på tlf. 41281620.  
                    Tilmeldingsfrist: mandag den 30. januar 2017 kl. 18.00.  
 
                    Mange tøse-hilsner fra 
                    Susanne Q., Elsebeth F., Lene I., og Annie.  
 

 

 

 

 

 

 



 

Arbejdslørdage  

(Det nødvendige arbejde). 
 

Så nærmer tiden sig, hvor de sidste ting skal klargøres inden en ny sæson starter. 

Vi har derfor fastlagt et par datoer: 

 

Lørdag d. 18. februar kl. 9.00-14.00 inklusive formiddagskaffe og frokost. 

Lørdag d. 18. marts kl. 9.00-14.00 inklusive formiddagskaffe og frokost. 

 

Man er meget velkommen til at deltage begge lørdage, men kan man kun den ene lørdag, er det 

også i orden. 

 

På arbejdslørdage får alle medlemmer (nye og gamle) en chance for at møde op og deltage i ”det 

nødvendige arbejde”. Medlemmernes deltagelse heri er afgørende for, om klubhus og materiel 

lever op til den standard, vi synes, det skal være i. 

 

På arbejdslørdage kan nye og gamle roere mødes og lære hinanden at kende. 

 

Endelig - men ikke mindst - er arbejdslørdage hyggelige med mulighed for snak på kryds og tværs 

til gavn for fællesskabet. 

Tilmelding til arbejdslørdagene kan enten ske på opslagstavlen eller på Rokort. 

Vi ser frem til et par hyggelige og konstruktive arbejdslørdage. 

 

Med venlig hilsen 

Hus, materiale og broudvalget. 

 

 

  

Fra Åreblad i 1997 
 

 
 

 



 

 

Vandretur  
søndag d. 5. februar 2017 
 

Turen går så vidt mulig langs vandet 

fra Torøhuse syd for Assens. ( P ved 

forsamlingshuset) til Sønderby Klint 

og retur. (Ca. 9 km) 

Der er mulighed for at gå Torø 

rundt, inden vi kører hjem. (Ca. 

3-5,5 km) 

Vi mødes i Roklubben kl. 9.00, 

og vi regner med at være hjemme 

senest kl. 16.00. 

 

Husk madpakke og drikkevarer.  

Tilmelding på Rokort/begregs@gmail.com/Opslagstavlen 

 

Med venlig hilsen 

Tur- og motionsudvalget 

 

 
 

 

Efterlysning turudvalg 

 
Nye medlemmer til turudvalget efterlyses, bl.a. fordi Bente har valgt at trække sig fra udvalget efter 

at have været medlem igennem mange år.  

 

Vi kunne godt tænke os at få nogle medlemmer med nye og friske ideer til kommende aktiviteter. 

Turudvalget arbejde for tiden med at planlægge den kommende rosæson. Sommerferieturen bliver i 

uge 31. Hvor turen går henad er endnu ikke planlagt. Så der er gode muligheder for at påvirke 

aktiviteterne for den kommende sæson. 

 

Kontakt Finn, hvis du vil høre meget om turudvalget og det arbejde vi laver, eller kunne tænke dig 

at blive medlem. 

 

På turudvalgets vegne  

Finn 

 

 

mailto:Rokort/begregs@gmail.com/Opslagstavlen


STORMFLOD 

 
DMI varslede i god tid kraftige stigninger i vandstanden efter at URD havde hærget og presset 

enorme mængder vand op i Østersøen og Den Botniske Bugt. Nu kom vandet så retur. 

De første varsler lød på 1,80 meter over dagligt vande +/- 20 cm.  

 

Jeg blev ringet op af flere medlemmer, som gerne ville vide, om jeg havde hørt varslerne.  

Jeg fik også tidligt om morgenen en mail fra Karen om, hvor og hvornår man kunne hente 

sandsække til afdækning af porte og vinduer. Dejligt når medlemmerne er vakse og henvender sig 

til dem, der har tid til at tage sig af sagen. 

 

Harry og Ebbe var klar til at tage fat med det samme. Der skulle fyldes mange sække. Vi havde 

ydermere tilsagn fra flere medlemmer om hjælp til fyldning af sandsækkene. Men til vores store 

glæde og overraskelse var der ikke tale om sække, der skulle fyldes. Ovre ved Falck stationen stod 

der ca. 11 paller med fyldte sække. Så var det hjem efter trailer og inden kl. 9.00 var første læs 

sandsække placeret ovenpå grønne presenninger. Vi hentede to læs mere, og inden kl. 12.00 var vi 

færdige - med et rimelig godt resultat. 

 

Over middag blev vi bragt i tvivl om, hvorvidt vi havde dækket tilstrækkeligt af. Specielt ud mod 

fjorden, hvor en del af væggen er bygget på træskelet. På den igen. Vi klappede presenning op på 

hele trævæggen ud mod fjorden og sikrede gulvafløbene i huset, så godt vi kunne. Og så håbede vi 

bare på, at der i løbet af dagen ville komme bedre prognoser fra DMI. 

 

Som katastrofeturister kl. 24.00 fik Karen Margrethe, Brian og jeg set roklubben helt omkranset af 

vand. Brian kunne gå tæt på og lyste ind i vores nye ergometerrum. Gulvet var stadig tørt! Vi endte 

efter sigende med 1,66 – 1,68 meter over dagligt vande. 

 

En dejlig vindstille og stjerneklar nat. Og heldigvis ingen søgang på fjorden. Roklubben slap med 

en smule vand i entreen (gulvmåtten blev våd). Vi fik ikke vand i bådhallen, og vi undgik 

kloakvand i huset. 

 

Den følgende morgen kunne vi begynde at fjerne sandsækkene og presenningerne. Sandsækkene 

var en hel del tungere, end da vi lagde dem ud. De brugte sandsække er nu stablet ved roklubben. 

Klar til næste gang det sker. 

 

Hilsen Bent 

 

 

 

 

 



 

Generalforsamling i Faaborg Roklub 

Søndag den 5. marts 2017 kl. 14.00 

 

Foreløbig dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent, som ikke er medlem af bestyrelsen og valg af referent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Godkendelse af regnskab for det forløbne kalenderår 

4. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag for det påbegyndte budgetår 

5. Fastsættelse af kontingent, jfr. §3 i vedtægterne 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. §8 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

10. Evt. 

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt 

til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 

 

Indkomne forslag fremsendes sammen med endelig dagsorden og revideret regnskab til 

medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen. 

 

Opfordring til alle medlemmer: Der er valg til bestyrelsen. Stil op og få indflydelse! 

 

 _______________________________________________________________________________ 

 

Mere stormflod 
 

De første billeder er fra ca. kl. 23 hvor der 164 cm højvande, dvs. endnu er 4 cm til højeste 

vandstand. Omkring kl. 23 flød vandet rundt om den vestlige side af Roklubben, så der var vand på 

alle sider. Det ses også at den sorte sokkel ikke er lige høj hele vejen rundt, men det ses kun ved 

særlige lejligheder ;-) 

 

Der er billede af landmålerpunktet på Roklubben, som sidder i kote 168. Billedet er taget da vandet 

er begyndt at trække sig tilbage (2 cm). Punktet sidder i væggen mod syd nær det vestlige hjørne, 

og passer meget godt med DMI vurdering af vandstand :-) 

 

Lampen udenfor Roklubben kortslutter. Den er blevet til en dypkoger og det er damp som kommer 

ud af den. Det kan høres at vandet koger indeni. 

 

mvh. Brian 

 
Klokkeslæt og vandstand 

23:00,164 
23:10,165 

23:20,167 

23:30,168 
23:40,166 

23:50,165 

00:00,166 
00:10,166 

00:20,167 

00:30,167 
00:40,166 

00:50,165 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Nytårsgåtur i Svanninge Bjerge.  

15 deltog i en frisk gåtur i Svanninge Bjerge den 8. januar.  

Efterfølgende var der nytårskur med champagne og kransekage, hvor 36 roere var mødt op for at 

ønske hinanden godt nytår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fra Nytårsaften i Roklubben 

 

Traditionen tro blev der holdt nytårsaften i Roklubben – med velkomstdrink til Dronningens 

nytårstale, flot borddækning, dejlig mad, historien om den tilskadekomne murer ……… 

 

 

 

 

 



 

Aktivitetskalender Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

Januar 2017   

Ons. 18.  9.00-12.00 Arbejdsdag   

Tors. 26.  9.00-12.00 Arbejdsdag   

Fre. 27.  18.30 Herreaften (Bent, Palle Johansen + hemmelig ass.)   

Tirs. 31.  9.00-12.00 Arbejdsdag    

Februar 2017   

Fre. 3.  18.00 Pigeaften (Annie, Lene Immerkær, Susanne Q og Elsebeth 
F. )  

  

Søn. 5.  9.00-16.00 Gåtur Torø Huse – Sønderby Klint    

Lør. 18.  9.00-14.00 Arbejdslørdag   

Marts 2017   

Søn. 5.   14.00 Generalforsamling   

Lør. 18.  9.00-14.00 Arbejdslørdag   

Lør. 25.   Standerhejsning   

April 2017   

     

Maj 2017   

     

Juni 2017   

Fre. 23.    Sankt Hans Aften i Roklubben   

Juli 2017   

8.-15.   DFfR-tur i den Finske Skærgård   

Man. 31.8- 
Fre. 4.8. 

 Faaborg Roklubs sommerferietur (foreløbig)   

August 2017   

18.-20.  Faaborg Outdoor Event og velkomstfest for nye roere   

September 2017   

1.-3.   Faaborg Roklubs efterårstur (foreløbig)   

Oktober 2017   

6.-8.  Løvfaldstur på Gudenåen (foreløbig)    

Lør. 29.   Standerstrygning    

November 2017   

Fre. 24.   JULE-maddag    

December 2017   

Søn. 31.   Nytårsaften    

 

 

 

 

Roklubbens bestyrelse 2016 

 

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

Bente Aalund, næstformand og instruktionschef, tlf. 25 54 74 77  aalundbente@gmail.com 

Lone Hansen, kasserer, tlf. 28 14 35 58 loh.lonehansen@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 
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