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Formandens hjørne 

 

 
Mød op til generalforsamling søndag d. 18.3.2018 kl. 14.00 

 

Bestyrelsen glæder sig til at mødes med jer, og håber at mange deltager. 

 

Dagsorden, regnskab og budget er udsendt til jer alle på mail. Der er ikke kommet forslag hverken 

fra bestyrelsen eller fra medlemmerne til generalforsamlingen. Regnskab og budget bliver 

gennemgået på generalforsamlingen. 
 

Vi skal have valgt 2 nye medlemmer til bestyrelsen, da Bent og Susanne desværre stopper. 

Henny har givet tilsagn om at stille op, men der er forhåbentlig flere, der ønsker at stille op, så vi 

kan få kampvalg! Bente, Christian og jeg glæder os til samarbejdet med de nye 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Bådklargøring. 

Vi har indtil nu haft 4 arbejdslørdage og mange tirsdag formiddage og torsdag eftermiddage, hvor 

der er gjort både klar og kontrolleret redningsveste. Der er indtil nu brugt 414 M/K arbejdstimer og 

50 forskellige medlemmer har deltaget. Og vi er kommet rigtig langt. De fleste både er klar til at 

komme på vandet. Der mangler dog fortsat noget rengøring og forskellige mindre reparationer på 

både og hus, så læs inde i bladet, hvilke arbejdsopgaver, der er til de medlemmer, der kommer til en 

sidste arbejdslørdag d. 17.3. 

 

Roreglement. 

Bestyrelsen arbejder på et supplement til roreglementet i forhold til roning i scullerbåde og 

coastalbåde og på mindre justeringer i det eksisterende reglement. 
 

Ergometerroning. 

Vi har slået vores egen rekord fra sidste år: I denne vinter har mindst 57 medlemmer roet mindst 

7300 km i romaskinerne. Jeg skriver mindst, fordi ikke alle registrerer deres roede 

ergometerkilometer. Dejligt, at så mange holder sig i form og dermed er helt klar til den nye sæson 

på vandet, som starter efter: 
 

Standerhejsning: søndag d. 25.3. kl. 10.00 
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. 13.00.  Tilmelding på rokort. I kan sagtens 

nå at melde til endnu. Det kunne være hyggeligt, hvis vi blev mange. 

 

Ny kode på døren. Og den er hemmelig for alle andre end klubbens medlemmer. Kun den ny kode 

kan bruges efter standerhejsningen. 

 

Venlig hilsen 

Alice 

 

 

 

 

 



 
ARBEJDSLØRDAG D. 17.3.2018 

 
GENERALFORSAMLINGEN OG EN NY FRISK RO-SÆSON STÅR FOR DØREN. 

 

FØLGENDE ARBEJDSOPGAVER LIGGER OG VENTER: 

 
 KAFFE, FROKOST OG DIVERSE KØKKENOPGAVER 

 FÆRDIGMONTERING AF INRIGGERE 

 VASK OG POLERING AF ROALD, SINGLE- SCULLERE OG KAJAKKER 

 POLERING AF GLASFIBER-INRIGGERE 

 SMØRING AF BÅDVOGNE 

 RENGØRING AF BÅDE-HAL OG OPSKÆRING AF FLAGSTANG. BORTKØRSEL AF 

AFFALD 

 MONTERING AF HAMMER OG NYE RULLER PÅ PONTON 

 PUDSNING AF SOKKEL I DEN ØSTRE ENDE AF BÅDE-HALLEN 

 OG SKULLE DER DUKKE ET PAR STÆRKE HERRE-ROERE OP, TRÆNGER 

HERRERNES BADERUM TIL EN KRAFTIG AFRENSNING FOR KALK OG 

BAKTERIER 

 

MELD DIG TIL PÅ RO-KORT ELLER MØD BARE OP TIL ENDNU EN HYGGELIG 

ARBEJDSLØRDAG.. VI SLUTTER AF MED FROKOST.  

 

MED VENLIG HILSEN 

MATERIALEUDVALGET 

 

 

INSTRUKTIONS WEEKEND 
 

Vi håber på mange nye medlemmer og har brug for hjælpere i weekenden lørdag den 5. maj og 

søndag den 6. maj.   

Sæt x i kalenderen lørdag og søndag den 5 og 6. maj. 

 

Hilsen 

Bente 

 

    

     Først til mølle ……………..  
 

         FLAGSTANG KAN AFHENTES: 
 

 

Klubbens gamle træflagstang kan afhentes inden den kommende arbejdslørdag d. 17.3.2018. 

Flagstangen kan blive ca.8 meter, når det rådne stykke træ er skåret af. 

Monteringsbeslag følger med. 

Kontakt enten Ebbe (25 13 42 88) eller Bent (23 41 65 92) 

 



 

 
 

 

Fredag den 23. marts 2018 kl. 18.00 kommer Brian Marker fra Topwine og laver en 

vinsmagning med mulighed for at smage på vine fra forskellige steder i verden. 
 
Der vil blive serveret Tapas og ost til 
vinsmagningen, som der vil være en mindre 
betaling for. 
 
I skal sætte 3 timer af til en hyggelig aften 
i klubben, hvor der også vil være mulighed for af 
bestille nogle af de vine vi smager på. 
 
Tilmelding på rokortet eller på opslagstavlen 
senest den 19-03-2018. 
 
Spørgsmål til Jørn Caben <jcaben@hotmail.com> 

 

 

 

 
Weekend-tur i Det Sydfynske Øhav. 

 
Vi ror fra Faaborg Roklub fredag den 8. juni 2018 ca. kl. 17.00  til Skarø, hvor 

vi er fremme, inden det bliver mørkt.  
 

Vi overnatter i Skarø-hytten begge dage.  
 

Lørdag ror vi en dagstur til øerne i området.  
 

Søndag ror vi hjem til Faaborg – evt. syd om 
Drejø og Avernakø.  
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Ronetværk Fyn 
 

Jeg er Faaborg Roklubs kontaktperson til Ronetværket, som er et netværk , hvor man kan 

f.eks invitere de andre roklubber med på ture. 

 

Jeg har været til møde i Nyborg Roklub sammen med de andre roklubber på Fyn, der kom 

ikke så mange.  

 

Nå - men vi planlagde noget: 

 

Svendborg Roklub 
Torsdag den  22. marts kl 19.00-21.00 

hvor Erik Ehmsen vil fortælle om Havørne og hvor de inviterer andre interesserede med. 

Tilmelding på Rokortet. (Bodil laver samlet tilmelding til Nina i Svendborg. ) 

Erik Ehmsen, der er naturvejleder i Svendborg, har været med til at skrive og fotografere til 

en bog om havørne. Erik Ehmsen er tidligere medlem af Faaborg Roklub 

 

Svendborg Roklub   
Standerhejsning ved Skarø hytten 

Søndag den 6. maj kl. 10.00 fra Svendborg Roklub. Forventet hjemkomst ca. kl. 15.00.  

 

Nyborg Roklub 
Tåsinge rundt – grundlovsdag tirsdag den 5. juni kl.  9.00-17.00. 

Lundeborg retur – lørdag den 8. september  

  

Faaborg Roklub 
Avernakø rundt. Søndag den 12. august Morgentur kl. 6.00 – 15.00 fra Faaborg roklub. 

Medbring madpakke og drikkelse, vi har kaffe og rundstykker med til morgenkaffe. 

Nærmere orientering kommer på Rokortet, når vi nærmer os. 

 

Bodil 

 

 

 

 

 

SVØMMEPRØVER/SVØMMEERKLÆRING: 

 

RO-SÆSONEN NÆRMER SIG. 

HUSK: Tjek om din svømmeprøve /erklæring 

stadig er gældende. 

 
 

 



 
 

 

Gudenåen i Bededagsferien 

 fra torsdag den 26. april kl. 16.00 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. Brian er chauffør, vi kører til Skanderborg, hvor bådene bliver 

læsset af. Biler og trailer køres til Randers og vi tager toget tilbage til Skanderborg 

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

Fredag morgen ror vi fra Skanderborg gennem Tåning Å, over Moos sø og via Gudenåen til Ry. Der 

er 2 steder vi skal bære bådene over. 

Lørdag ror 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 passere 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 – helst kl 16.00, gerne før, men det er kun et forslag og lad os snakke om 

det. 

Vi forventer at være tilbage i Faaborg søndag aften ca. kl 20.00.  

Bådene skal bæres 3 gange, så vi ror 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  

 

 

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 

Christian Rasmussen, tlf. 28 48 12 63 chrissiras@gmail.com 

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

mailto:alicelaursen@ofir.dk
mailto:aalundbente@gmail.com
mailto:chrissiras@gmail.com
mailto:begregs@gmail.com
mailto:susanne@fritze-quistgaard.dk


Aktivitetskalender Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

   

Marts 2018 

Tirs. 13.  9.00-12.00 Bådklargøring 

Lør. 17. 9.00-13.00 Arbejdslørdag  

Søn 18 14.00 Generalforsamling 

Tors. 22.  19.00-21.00 Svendborg Roklub. Erik Ehmsen fortæller om havørne  

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 

 Gudenåen - Skanderborg-Randers – St. Bededagstur.  10.00 Standerhejsning 

Maj 2018   

Lør. 5.  9.00 Instruktion nye roere   

Søn. 6.  9.00 Instruktion nye roere   

Juni 2018   

8.-10. 17.00 Det sydfynske Øhav – overnatning i Skarøhytten begge 
dage.  

  

Juli 2018 

Uge 29  Sommerferietur  

August 2018 

Søn. 12.  6.00 Morgenrotur rundt om Avernakø 

18.-19. 8.00 Helnæsbugten  

September 2018 

28-30  Løvfaldstur på Gudenåen  

Januar 2019 

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

Februar 2019 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roklubbens hjemmeside -  www.faaborg-roklub.dk  

 

http://www.faaborg-roklub.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktion:  
Ingrid Hviid, 26 74 31 22, ingridhviid@gmail.com  

Karen Bertelsen, 20 13 90 85, bertelsen.karen@gmail.com 
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