Klubbens historie
Ved Gert Flensberg
Kvindernes stilling i Faaborg Roklub.
Mange tror at kvinder før i tiden var udelukket fra at ro i Faaborg Roklub. Dette er langtfra rigtigt. I lovene
fra 1907 står i §8: ’Kvindelige aktive roere kunne optages til deltagelse i roningen efter nærmere af
bestyrelsen vedtagne bestemmelser. ’ Selv om det altså kunne lade sig gøre var der ingen kvindelige
medlemmer før i 1918. Klubbens formand 1920-1923 bankbogholder H. Wedege Mathiassen skriver i sine
erindringer om sin tid i Faaborg Roklub: ’I 1918 får klubben det første damehold og det viste sig at være en
god ide, at få damerne med i klubben, idet de var glimrende medarbejdere i de kommende års mange
bazar- arrangementer’.
Det er tydeligt at han ikke regner dem for rigtige roere.

På billedet ser man to kvindelige roere på vej på langtur i 1936. De er ved at trække en 2-åres båd over til
Mommark færgen for at ro Als rundt. Trækvognen tilhørte vognmand Just Justesen og den ene roer er hans
svigerdatter Jenny Justesen, mor til Niels Justesen.
Selv om der var kvindelige medlemmer fra 1918 var det i høj grad en mandsdomineret klub. I 1942 hedder
det stadigt i lovene:
Kvindelige aktive roere har kan optages til deltagelse i roningen efter nærmere af bestyrelsen vedtagne
bestemmelser.
Bestyrelsen bestod udelukkende af mænd og i 1945 skrev de kvindelige medlemmer følgende brev til
bestyrelsen:
Til bestyrelsen for Faaborg Roklub:

Vi tillader os herved at henvende os til den ærede bestyrelse med et lovforslag, som vi gerne så fremsat på
den forestående generalforsamling.
Forslaget går ud på, at der i Faaborg Roklubs love i paragraffen angående bestyrelsens sammensætning
indføres en bestemmelse om, at klubben skal have mindst eet kvindeligt bestyrelsesmedlem.
Vi beder bestyrelsen om ikke at opfatte dette forslag som et tegn på utilfredshed fra de kvindelige roeres
side med den behandling, de hidtil har fået i roklubben. Vi har aldrig haft grund til klage hverken over
bestyrelsen eller vores mandlige Kammerater i det hele taget. Tvæt i mod har vi jo altid været ligestillet
med disse og har haft de samme rettigheder.
Men netop derfor synes vi, vores krav om en plads i bestyrelsen er ganske naturligt. Af klubbens aktive
medlemmer er vi nu over en tredjedel piger, og både for vores egen og for klubbens skyld mener vi, det vil
være af betydning, hvis der f.eks. Skal udvælges kvindelige kaproningshold, gives styrmandsret, sendes
instruktører på kursus o. lign. At en af pigerne, der dog trods alt kender disse kvindelige kammerater bedst,
får et ord at sige med. For at sikre klubben mod eventuelt ’kvindevælde’, kunne det eventuelt tilføjes, at
der skal indvælges et kvindeligt bestyrelsesmedlem, såfremt en tredjedel af de aktive medlemmer er
kvinder.
I håb om, at vort forslag må blive taget op til velvillig overvejelse af d’herrer bestyrelsesmedlemmer og få
anbefaling med på vej på generalforsamlingen. Med roerhilsen underskrevet klubbens kvindelige
medlemmer.
Det resulterede i en lovændring i 1948 og paragraffen hed nu
Kvindelige aktive roere kan optages i klubben på samme vilkår som
mandlige. Kvinderne har ret til eet medlem i bestyrelsen. Udover 40%
af samtlige aktive medlemmer har de ret til 2 medlemmer i
bestyrelsen. Dog kan en kvinde aldrig opnå formandsposten.
Mændene gav sig altså ikke helt – en kvindelig formand kunne man
ikke forestille sig. Men klubben fik sin første kvindelige formand
Grethe Kjeldsen i 1986 – hun var formand indtil 1992.
I dag er vi nået til at 2/3 af klubbens medlemmer er kvinder og
bestyrelsen består i dag på en enkelt undtagelse af lutter kvinder.

Klubbens historie. Rettelse.
Af Gert Flensberg.
Under standerstrygningen kom det frem at jeg i sidste nummer af Årebladet har fremsat en usand udtalelse
vedrørende kvindelige formænd i klubben. Jeg skrev at Grete Kjeldsen var den første kvindelige formand, det er ikke

rigtigt, idet Lisbeth Johansen var formand i
1983-84. Vores nuværende formand Alice
Laursen har været klubbens 3. kvindelige
formand siden 2016.

1 Lisbeth Johansen 1983-84

2 Grethe Kjeldsen 1986-92

