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Formandens hjørne 

 

 

  Formandens hjørne 
 

 

Generalforsamling søndag d. 18.3.2018 kl. 14. 

Læs dagsordenen til generalforsamlingen inde i bladet. Forslag fra medlemmer til 

generalforsamlingen er stadigvæk velkomne, dog senest d. 4.3. 

 

Bestyrelsesmedlemmer.    
Vi mangler 2 bestyrelsesmedlemmer fra generalforsamlingen og de næste 2 år frem. Læs 

stillingsanoncen  i Årebladet fra december eller kontakt én fra bestyrelsen, hvis du vil vide mere om 

jobbet. Det er spændende at være med i bestyrelsen, og du får jo langt større medindflydelse, hvis 

du er med i bestyrelsen end udenfor. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf de 2 – Bent og 

Susanne - stopper ved generalforsamlingen. Så det er helt nødvendigt, at få valgt 2 nye medlemmer.  

 

Bådklargøring. 
Vi har indtil nu haft 3 arbejdslørdage og 4 tirsdag formiddage og 4 torsdag eftermiddage, hvor der 

er gjort både klar og kontrolleret redningsveste.  

Stor tak til Ebbe og Bent, der styrer bådklargøringen og selv deltager de fleste dage. Og tak til alle 

jer, der ind til nu har deltaget ved bådklargøring. Vi er kommet godt halvvejs, så der er fortsat brug 

for mange hjælpende hænder for at få foretaget nødvendig vedligehold af bådene, så de kan blive 

klar til standerstrygning d. 25.3. Og det er faktisk hyggeligt, at reparere, slibe og lakere både, og 

ikke mindst er det dejligt at se, så fine bådene kan blive igen. 

 

Herreaften og pigeaften. 

Læs inde i bladet om de 2 vellykkede aftner for henholdsvis mænd og kvinder. Og pigerne kan da 

prale med meget stor tilslutning til pigeaftenen: Vi var 36 ud af 55 kvinder i klubben. Så 65 % af 

pigerne deltog i denne meget hyggelige aften med rigtig spændende mad. Stor tak til arrangørerne. 

 

Vinsmagning og standerhejsning – obs ændrede datoer. 
Der er vinsmagning i klubben med Tapas  fredag d. 23.3. kl. 18, altså ikke den dato, som jeg skrev i 

sidste nr. Tilmelding på rokort eller på opslag i roklubben. 

Vinsmagningen er dagen før den planlagte standerhejsning, hvorfor bestyrelsen har besluttet, at vi i 

år flytter standerhejsningen til:  søndag d. 25.3. kl. 10. Efter standerhejsningen er der kaffe, og så 

håber vi på rovejr, så vi kan komme en tur på vandet. Er vejret for dårligt til at ro, eller har man ikke 

lyst til at ro, bliver der en gåtur i omegnen af Faaborg, hvorefter vi kan spise fælles frokost med 

mad udefra kl. 13. 

 

 

Venlig hilsen 

Alice 

 

 

 

 

 



 

Faaborg Roklub 

Færgevej 19 – 5600 Faaborg 

 

 

Generalforsamling i Faaborg roklub søndag d.18.3.2018 kl. 14 

 

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.  

Bent og Susanne ønsker ikke genvalg 

Alice, Bente og Christian er ikke på valg 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

10. Fordeling af udvalgsposter 

11. Evt. 

 

Svømmeprøver og svømmeerklæringer 2018: 
 

Så tiden er kommet: Du skal huske at chekke om din 

svømmeprøve eller din svømmeerklæring stadig gælder.  

Du kan chekke 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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Bærer du den oppustelige redningsvesten korrekt? 
 
Vandtemperaturen er mange steder, fortsat under 10 grader og i langt de fleste roklubber er det et krav, at 
roerne skal bære redningsvest.  
Men har du overvejet om du bruger redningsvesten rigtigt? 
Kig på de her tre model billeder. Hvad gør du? 

 

Model 1 = Redningsvesten uden på tøjet og med skridtrem 
Det er en rigtig god ide altid at have redningsvesten på og altid uden på sit ro-tøj. Det giver dig de bedste 
forudsætninger overlevelse og for at betjene vesten hvis uheldet skulle være ude. Og så er der også lige et ekstra 
plus – du er en god rollemodel for et vigtigt budskab om sikkerhed i din klub.  
 
Skridtrem – er det virkelig nødvendigt? 
Normalt leveres redningsveste med skridtrem eller er forberedt for brug af skridtrem. 
Relevant materiale peger på, at brugen af skridt rem giver den mest sikre funktion af en redningsvest når det er 
af betydning, at vesten forbliver i korrekt position i f.eks. søgang eller hvor man har brug for at kunne løfte når 
man ligger i vandet. Skridt remmen sikrer også at vesten forbliver i korrekt position og dermed holder mund og 
næse over vandet ved bevidstløshed.  
Overordnet anbefaler DFfR / Sikkerhedsudvalget derfor brugen af skridtrem.  
 
Model 2 = Redningsvesten uden på tøjet uden skridtrem 
Igen er det korrekt at bære redningsvesten yderst på ro-tøjet, men der vil være situationer hvor skridtremme 
kan være til hinder for sikker afvikling af ro taget, ligesom sted, tid, vejrbetingelser og andre relevante 
omstændigheder gør at anvendelse af skridtrem ikke er nødvendig/hensigtsmæssig. I forbindelse med fravalget, 
skal man også være opmærksom på eventuelle anbefalinger og anvisninger fra leverandøren af den pågældende 
vest, som kan være en del af forudsætningen for den krævede CE mærkningen. 
De enkelte klubber må derfor gøre op med sig selv om hvilke parametre man vægter højst.  
 
Model 3 = Redningsvesten inde under tøjet og uden skridtrem 
Det kan være fristende, at tage en vindtæt jakke uden på redningsvesten for både at holde varmen og for at 
undgå at vesten sidder i vejen i afviklingen. Men det er en rigtig dårlig ide at have tøj uden på en oppustelig 
redningsvesten. Udløses vesten under overtøj kan du risikere at den måske ikke folder sig ud. I værste fald 
risikerer du at blive kvalt da vejrtrækningen forhindres ved tryk på brystkassen. Vestens reflekser og signalfarve 
kan måske ikke ses af redningshold. Og skulle du være iført en manuelt udløsbar vest og er så uheldig at falde i 
vandet så skal du først have tøjet af inden du kan komme ind til den manuelle udløserenhed, der får vesten til at 
puste sig op.  
 
Tænk over om din redningsvest er efterset og iorden, hvordan den virker og hvordan du bærer redningsvesten 
næste gang du skal på vandet. 



Fantastiske billeder fra en fantastisk dag på Bjørnø.  

God ide med disse ø-gå-ture !!! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Arrangementer/madaftner i 2018 

 

 

Er der ikke sat dato på et arrangement kan madholdet selv bestemme 

datoen. 

 

Listen bliver løbende ajourført og hænger på opslagstavlen i klubben. 
 

 

Festudvalget Annie, Kirsten R. og Gert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangement Arrangører 

23. marts Vinsmagningsaften 

 

Anne-Grethe og Jørn Caben m. fl.  

 

25. marts Standerhejsning kl. 10:00. Kaffebord 

og frokost kl. 13:00. 

 

 

Bestyrelsen. 

Maddag i april måned uge 15 eller 16. 

 

 

 

23. juni Sct. Hans aften 

 

 

 

18. august. Outdoor Sydfyn. 

Madaften/velkomstfest for nye roere  

 

 

Kirsten R. Andersen. 

Hjælp efterlyses. 

Maddag i september 

 

 

 

27. oktober. Standerstrygning 

 

 

 

23. november. Julemaddag 

 

 

Anne-Grethe Caben, Annie og hjælpere. 

31. december. Nytårsfest 

 

 



INDISK PIGEAFTEN I ROKLUBBEN 

 

Så mødte ialt 37 festklædte pigeroere frem til den årliige tøseaften i klubben . Ved indgangen blev 

alle de festklædte kvinder forsynet med et kastemærke i panden – forskellige farver og så gjaldt det  

om at finde en tilsvarende farve ved bordet. På nogle af bordkortene var der skrevet små 

hjælpeopgaver og 5 kort fortalte så, hvem næste års arrangører blev -  Jette, Randi, Kirsten, Ruth og 

Susanne Ostrowski.  

Indisk velkomstdrink , dejlig indisk suppe, indisk kylling og indisk dessert med is. 

Lizzie havde en rosang med fra Københavns roklub, og foruden en masse snak selkvfølgelig fik vi 

også rørt stemmebåndet ved en meget spidsfindig sangkonkurrence – alle hold var nu meget opsatte 

på at vinde, så mange sange blev fremdraget fra gemmerne. 

På vegne af alle pigeroerne vil jeg gerne sige tak for en rigtig hyggelig aften til Dorthe, Tove, Kisser 

og Bodil  - og på gensyn i 2019. 

Annie, nr. 11 

 
 

 

 

 

 

 

 



Skønne billeder fra Lyø  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

Gudenåen i Bededagsferien fra torsdag den 26 til 

søndag den 29 april 

 
 

 

 

Er du frisk på en tur på Gudenåen fra Skanderborg til Randers på ca. 110 km på 3 dage? 

Vi tager både med fra Faaborg og Brian er chauffør, vi kører til Skanderborg, hvor bådene bliver 

læsses af og biler og trailer kører til Randers og vi tager toget til Skanderborg 

Onsdag skal vi overnatte på vandrehjemmet i Skanderborg (roklubben er desværre optaget) 

Torsdag morgen roer vi fra Skanderborg gennem Tåning Å, over Moos sø og via Gudenåen til Ry. 

Der er 2 steder vi skal bære bådene over. 

Fredag roer vi ad Juel Sø til Silkeborg gennem Slusen op ad Gudenåen i dejlig medstrøm og de 

sidste 5 km over Tange Sø til Tange Roklub, den skønne hyggelig roklub.  

Søndag morgen roer vi til Tangeværket og bådene skal bæres og køres på vogne forbi Tangeværket 

og så er der sidste stykke hvor vi passerer Langå og masser af skønne udsigt til marker og til 

Randers og vi slutter af med at læsse bådene på trailer og retur til Faaborg 

Praktiske oplysninger: 

Vi kører fra Faaborg når det kan passe ind i tiden med arbejde mm, på grund af en del transport 

skulle vi gerne køre tidligt, et ønske tidspunkt kunne være kl 16 og gerne før, men det er kun et 

forslag og lad os snakke om det. 

Vi forventer at være i Faaborg anslået kl 20 

Bådene skal bæres 3 gange, så vi roer i 2 års og vi skal være mindst 6 og max 12  

Pris:   1.250  kr. incl. transport og all incl. Evt. overskud vil blive betalt tilbage 

Da vi skal bo på vandrehjem er sidste tilmelding 1. april på rokortet eller opslagstavlen 

Spørgsmål til Bente på 25 54 74 77 

 

 

Hilsen 

Bente  

 

 



 

 

 

 

 

Aktivitetskalender Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

Februar 2018   

Tirs. 13. 9.00-12.00 Bådklargøring 

Tors. 15. 15.00-18.00 Bådklargøring 

Lør. 17. 9.00-13.00 Arbejdslørdag  

Tirs. 20. 9.00-12.00 Bådklargøring 

Tors. 22. 15.00-18.00 Bådklargøring 

Tirs. 27.  9.00-12.00 Bådklargøring 

Marts 2018 

Tors. 1.  15.00-18.00 Bådklargøring 

Tirs. 6. 9.00-12.00 Bådklargøring 

Tors. 8 15.00-18.00 Bådklargøring 

Tirs. 13.  9.00-12.00 Bådklargøring 

Tors. 15.  15.00-18.00 Bådklargøring 

Lør. 17. 9.00-13.00 Arbejdslørdag  

Søn 18 14.00 Generalforsamling 

Fre. 23.  18.00 Vinsmagning og Tapas  

Søn 25. 10.00 Standerhejsning 

Søn 25. 11-13 Ro- eller gåtur 

Søn 25. 13.00 Frokost 

April 2018 

Tors 26-Søn 
29 

 Gudenåtur 10.00 Standerhejsning 

Juli 2018 

Uge 29  Sommerferietur  

Januar 2019 

Fre. 25.   Herreaften (Finn, Ebbe og Brian)   

Februar 2019 

Fre. 1.   Pigeaften (Ruth, Kirsten A., Randi, Susanne O., Jette)  

Roklubbens bestyrelse 2015 

 

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

Christian Rasmussen, materialeforvalter tlf. 28481263  chrissiras@gmail.com 
Bente Aalund, næstformand og instruktionschef, kasserer tlf. 25 54 74 77  

aalundbente@gmail.com 

Susanne Quistgaard, sekretær, tlf. 61 28 50 44 susanne@fritze-quistgaard.dk 
Bent Gregersen, rochef  tlf. 23 41 65 92 begregs@gmail.com 

   

mailto:aalundbente@gmail.com
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mailto:begregs@gmail.com


 

 

 

 

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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