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Formandens hjørne 

 
 

Bestyrelsen: 
Vi kommer til at mangle bestyrelsesmedlemmer fra perioden efter næste generalforsamling. 

En rigtig spændende opgave. Læs stillingsannonce og om bestyrelsens opgaver inde i bladet. 

Morten stopper desværre som medlem og bestyrelsesmedlem fra 31.12.2017, da han er flyttet til 

Odense og er nabo til Odense roklub. Godt for Morten og Pernille, men ærgerligt for Faaborg 

roklub. Vi kommer til at savne jer.  

Stor tak til Morten, som har ydet en stor indsats i bestyrelsen. Ud over at Morten har skrevet 

glimrende referater, har han været bestyrelsens IT kyndige, og Morten har haft overblik og bl.a. 

bidraget til bestyrelsesarbejdet med sin viden om ledelse og PR. 

Susanne Quistgaard er heldigvis kommet i bestyrelsen i stedet for Morten, da hun var suppleant. 

Susanne har overtaget Mortens opgave som sekretær. 

Bent stopper desværre også som bestyrelsesmedlem til generalforsamlingen. Vi skylder også Bent 

rigtig stor tak, men den får han mundtligt på generalforsamlingen. 

 

Generalforsamling: 
Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af første kvartal. 

Vi har i 2018 sat datoen til: d. 18.3. kl. 14. Sæt nu kryds i jeres nye kalender. 

 

Årebladet: 
Vi drøfter i bestyrelsen, hvordan vi bedst formidler til og med klubbens medlemmer. 

Er det via Årebladet, som bladets redaktører, bestyrelsen og andre bruger tid på at skrive, sætte op 

og sende ud? Kunne vi nøjes med at sende bladet ud 3-4 gange årligt? Kunne det hele stå på 

hjemmesiden eller på facebook? Der er mange forslag. 

Vi starter med en miniundersøgelse. Jeg sender en personlig mail ud til jer alle før jul, som jeg 

håber I vil svare på. Det tager kun 30 sekunder. 

Så drøfter bestyrelsen videre derfra. 

 

Julemaddag: 
Rigtig mange tak til Anne Grethe og Jørn Caben, Kirsten Andersen og jeres hjælpere for en rigtig 

hyggelig aften med lækker julemad, julebanko og god stemning. 

 

Nytårskur: 
I sidste Åreblad efterlyste jeg medlemmer til at arrangere nytårskur. Og der meldte sig fluks en 

gruppe gæve seniormænd til at lave nytårskur for os alle.  

Dejligt. Tak til dem.  Læs mere om arrangementet inde i bladet. Tilmelding på rokort eller på opslag 

på opslagstavlen i klubben. Det bliver søndag d. 7.1.2018 kl. 16. 

Alle klubbens medlemmer med familie ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt nytår 

 

Venlig hilsen 

Alice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stillingsannonce 

2 interessante stillinger som bestyrelsesmedlemmer i Faaborg roklub opslås hermed 
Vi er en velfungerende roklub med en sund og stabil økonomi. 

Vi søger 2 nye bestyrelsesmedlemmer, som med respekt for vores historie og tradition, vil være med 

til at værne om og videreudvikle vores roklub jfr. klubbens visioner, strategier og mål. 

Bestyrelsens opgaver: 

Bestyrelsens opgaver er beskrevet og vedhæftes denne annonce som bilag. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, og det ideelle er, at disse 5 medlemmer alle har interesse for 

bestyrelsesarbejde, men desuden har forskellige kompetencer, således at bestyrelsesmedlemmerne 

kan supplere hinanden i forhold til opgaverne, og således at drøftelserne i bestyrelsen kan ses fra 

flere vinkler. Grundlæggende værdier i bestyrelsen er: Tillid, respekt, samarbejde og dialog. 

Ansvarsopgaverne i bestyrelsen er: Formand, næstformand, kasserer, sekretær, rochef og 

materialeforvalter. Bestyrelsen konstituerer sig, når alle 5 medlemmer er valgt, så ansvarsopgaverne 

er ikke givet på forhånd. 

Der er i klubben nedsat en række udvalg, som bestyrelsen er i løbende dialog med og som 

medvirker til, at bestyrelsesarbejdet er bestyrelsarbejde og ikke en masse praktiske nødvendige 

opgaver. 

Dine kvalifikationer: 

Vi søger 2 bestyrelsesmedlemmer, som er medlem af Faaborg roklub, og som har interesse for 

bestyrelsesarbejde, ikke nødvendigvis erfaring med dette arbejde. Medlemmer af begge køn, yngre 

som ældre, med kortere eller længere roerfaring er velkommen til at søge. 

Har du brug for at supplere dit C.V. er bestyrelsesarbejde et plus. 

Yderligere oplysninger: 

Yderligere oplysninger om stillingerne fås hos nuværende formand: Alice Laursen eller hos de 

øvrige bestyrelsesmedlemmer: Bente Aalund, Bent Gregersen, Christian Rasmussen eller Susanne 

Quistgaard 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Februar 2017 

 

  Bestyrelsens opgaver 

 
Bestyrelsen skal udføre sit arbejde i overensstemmelse med gældende vedtægter og 

forretningsorden. Denne beskrivelse indeholder ikke en specifikation af de opgaver, der fremgår af 

ovennævnte, men forsøger at afgrænse bestyrelsens opgaver i forhold til de mange udvalg, der står 

for de løbende driftsopgaver. 

Ansvarsområder: 
 
Udarbejde og løbende ajourføre visioner, strategi og mål. 
 
Løbende ajourføre klubbens vedtægter, forretningsorden, roreglement samt 
relevante sikkerhedsanvisninger. 
 
Udarbejde og ajourføre rammer for udvalg og arbejdsgrupper 
 
Dialog med medlemmer/arbejdsgrupper/udvalg 
 
Understøtte udvikling af nuværende og nye aktiviteter. 
 
Udvikling af klubben, uddannelse af medlemmer. 
 
Overordnet ansvar for ekstern kommunikation. 
 
Igangsætning af samarbejde med andre klubber og skoler. 
 
En gang årligt udarbejde kalender over datoer for faste arrangementer i 
klubben. 
 
En årlig udmelding af den langsigtede investeringsplan blandt andet af 
hensyn til fondsansøgninger. 
 
Økonomiske dispositioner udover udvalg og arbejdsgruppers rammer, 
herunder sikre at der er økonomisk fundament til at understøtte de 
udstukne rammer. Økonomisk overblik og endeligt ansvar for økonomien. 
 
 

   

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bådklargøring og arbejdslørdage 2018 

Vi skal have efterset og klargjort roklubbens bådpark. Så frem med 

din kalender og tast allerede nu et par datoer ind. Arbejdet er ikke 

sværere end at alle sagtens kan deltage.  

Januar 2018 
Bådklargøring uge 3,4 og 5: Tirsdage kl. 9.00-12.00  

Bådklargøring uge 3,4 og 5: Torsdage kl. 15.00-18.00 

Arbejdslørdag d. 20.1.2018  kl. 9-13.00 

Februar 2018 

Bådklargøring uge 6,7,8 og 9: Tirsdage kl. 9.00-12.00 

Bådklargøring uge 6,7 og 8: Torsdage kl. 15.00- 18.00 

Arbejdslørdag d. 17.2.2018 kl. 9-13.00 

Marts 2018  

Bådklargøring uge 10 og 11: Tirsdage kl. 9.00-12.00 

Bådklargøring uge 9,10 og 11: Torsdage kl. 15.00-18.00 

Arbejdslørda18g d. 17.3.20 kl. 9-13.00 

 

Med venlig hilsen 

Materialechefen  
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 



COASTAL-BÅD PÅ BESØG I FAABORG ROKLUB: 

Faaborg Roklubs bestyrelse undersøger hele tiden de 

muligheder, der findes for, at vi kan sikre klubbens overlevelse 

mange år frem i tiden. 

 

Ro-spinning er et godt eksempel på dette arbejde. 

For at imødekomme nuværende og kommende medlemmers 

interesser, har vi kastet vore øjne på et nyt projekt. 

 

                COASTAL-RONING 

 

Vi er for øjeblikket i gang med forundersøgelser for at finde 

den rette bådtype, pris og leverandør. Intet er afgjort endnu. 

Men fra D. 16.12.17 og 14 dage frem har vi fået lov til at låne 

en C1X CLUB af Thomas Ebert (tidligere guldfireren), som 

forhandler den Portugisiske AVE-coastalbåd. 

Skulle det gå hen og blive et passende vejr, er der mulighed for 

en lille prøvetur i båden.  Det kræver blot, at man kontakter 

enten Bent eller Christian. Man kan altså ikke bare tage en tur 

uden hjælp eller opsyn. 

 

Men uanset vejret er det en rigtig god ide´ at kigge forbi i 

roklubben og se, hvordan en coastal-båd ser ud. 

 

 

Forstyrrelsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MobilePay har skiftet selskab og derfor har vi 
fået nyt telefon nr. og det er: 

15242 – ja det er rigtigt. 

 

Det gamle telefon nr. vil blive lukke i løbet af 
1. kvartal 2018, når telefon nr. er lukket vil du 
blive afvist hvis du overføre til det gamle 
telefon nr.  
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NYTÅRSKUR 2018 
Søndag den 7. januar 2018 

Afholdes nytårskur i Faaborg roklub kl. 16,00 

Der serveres champagne og kransekage og andet godt 

For kr. 40,-  pr. person 

HUSK AT DER ER GÅTUR INDEN KUREN - SE 

AKTIVITETSKALENDEREN 

Seniorholdet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsregistret meddeler. 
Hvert år skal vi til Dansk Idrætsforening indberette vores medlemstal - måske kunne det være 

interessant for nogen at se resultatet: 

Alder Mænd Kvinder 

0-12 0 0 

13-18 0 0 

19-24 0 0 

25-59 5 18 

60-69 14 28 

70-79 14 6 

80-89 0 1 

90-99 1 0 

I alt 34 53            I alt 87 

 

 

Næste kontingentopkrævning bliver 1. januar 2018 - Tag vel imod mail, som vil dukke op mellem 

jul og nytår  

 

Hilsen Gert 



 

 

 

Julearrangement i roklubben november 2017.11.28 

 
 

 

 

Jeg var så heldig at vinde den ærefulde tjans det er at skrive referatet fra årets julemiddag i Faaborg 

Roklub. 

Arrangementet løb af stabelen fredag den 24 november 2017 og der deltog ca 45 roere til det fine 

arrangement. 

 

Stor TAK til køkkenholdet, det var skønt at gå op ad trappen til roklubben og kunne lugte 

flæskestegen der næsten var færdig, jeg tror den duft kan gøre de fleste roere bløde i knæene. 

Bordene var dækket med røde duge, pyntet med gran, lys og kristtorn, meget enkelt men samtidig 

hyggeligt. 

Menuen var Flæskesteg, rullepølse, brune og hvide kartofler, rødkål og en fortrinlig salat med 

blandt andet grønkål. Til dessert blev der serveret ris ala mande, så alt i alt en skøn traditionel 

julemad som vi alle kan lide den. 

Det er jo en god ting i roklubben at ligegyldig hvor man sidder, vil man altid være i hyggeligt 

selskab, så derfor vil jeg sige tak til de dejlige medlemmer af klubben der altid er gæstfrie og 

imødekommende. 

Vi havde så travlt at nyde arrangementet og det gode selskab at der ikke, som jeg ved af, blev taget 

billeder, igen et godt tegn på at vi godt kan leve uden vores mobil telefoner. 

Ingen julemiddag uden Banko Spil. 

Igen i år blev der spillet Banko, da vi alle havde en gave med til spillet, var der et væld af pakker 

der blev sat på præmiebordet. 

Jørgen Caben fik den store opgave at kalde numrene op, det blev gjort med række og plade, til højre 

og venstre og til tider bagud, altid med høj, klar stemme og med stor evne til at gentage 64 eller 69, 

gamle  

Ole og Åses fødselsdag (eller hvem det nu var). 

Stor tak til Jørn for god humor og stor tålmodighed under Banko spillet. 

Sidste spil var jo så den store præmie, en frosset and, smukt indpakket med sløjfe, tillige var der så 

den vigtige opgave at skrive referatet for årets julemiddag i Faaborg Roklub. 

Hov, glemte vi at synge julesange?   

Med venlig hilsen og ønsket om en god jul og at godt Nytår og lad os håbe på at næste sæson giver 

nogle fine ture på Fjorden. 

 

 

 

Henning Carlsen 

Saugstedlund 110 

 

 

 

 

 

          

 

 



 

 

 
 

 

 

 

   NYTÅRSAFTEN I ROKLUBBEN  

 

Nu må vi hellere se at få liodt styr på arrangementet nytårsaften ! 

  Vi bliver nødt til at have uddelegeret flere opgaver – hvis ikke deltagerne hellere vil være fri for 

dette og foretrækker maden leveret ved døren til roklubben. 

Der  mangler hjælp til forret, hovedret og dessert  - mon vi kan løfte dette i fællesskab,  eller hvad 

lyder meldingen på.  

Jeg lægger tilmelding på rokortet, men vil meget gerne have tilbagemelding om, hvor mange der 

kommer og hvad  I kunne tænke jer at byde ind med – så vi kan se, om der er en reel chance for, at 

det kan blive nytårsaften i roklubben igen i år. 

Bindende tilmelding til Annie H. Senest tirsdag den 19.12. – og med tilsagn om hvad I kunne tænke 

jer at hjælpe med.    Telf. 41281620 , mail:  anniehenriksen@stofanet.dk 

Mange hilsner 

Annie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roklubbens bestyrelse 2015 

 

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

Christian Rasmussen, materialeforvalter  28481263  chrissiras@gmail.com 
Bente Aalund, næstformand og instruktionschef, kasserer 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  tlf. 23 41 65 92 begregs@gmail.com 
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Aktivitetskalender Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

December 2017   

Søn 3. 14.00 Jule-gå-tur i Norden og omegn   

Søn 3. 16.00 Gløgg og æbleskiver i roklubben    

Søn. 31.   Nytårsaften    

Januar 2018   

Søn 7.  10.00 Gåtur på Bjørnø  

Søn 7. 16.00 Nytårskur 

Tirs 16 9.00-12.00 Bådklargøring 

Tors 18 9.00-12.00 Bådklargøring 

Lør 20 9.00-13.00 Arbejdslørdag 

Tirs 23. 9.00-12.00 Bådklargøring 

Tors 25. 9.00-12.00 Bådklargøring 

Fre 26.  Herreaften v. Lars B., Christian og Niels F 

 

Tirs 30 9.00-12.00 Bådklargøring 

Februar 2018   

Tors 1. 9.00-12.00 Bådklargøring 

Fre 2. 18.30 Pigeaften ( Dorte, Bodil, Kisser, Tove og Britt )  

Søn 4.  10.00 Gåtur på Lyø 

Marts 2018 

Søn 18 14.00 Generalforsamling 

Lør 24  Standerhejsning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roklubbens hjemmeside -  www.faaborg-roklub.dk  
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Ingrid Hviid, 26 74 31 22, ingridhviid@gmail.com  
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