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Ret til ændringer forbeholdes - Rochefen 

 
Standerhejsning den 25. marts kl. 11 

Husk tilmelding 

Aktivitetskalender forsommeren 
2012 

 
Dato Klokken Aktivitet 

 
Ansvarlig 

 

22-mar 19.30 Styrmandsmøde   Preben 

 

25-mar 11.00 Standerhejsning m frokost Stella 

 

Påske 

 

Langtur til Holland - (m. 2 årer) Ninna 

 

05-apr 20.00 Ro og grill Preben 

 

11-apr 17.00 2 års kaninaften  Preben 

 

17-apr 18.00 – 22.00 K-stmd. kursus Claus / Willy 

 

18-apr 19.00 - 21.00 Instruktørmøde Bodil 

 

24-apr 18.00-22.00 K-stmd. kursus Claus / Willy 

 

24-apr 20.00 - 21.00 Sidste vinter svømmeaften Preben 

 

28-apr 9.00 - 17.00 Roskole Bodil 

 

29-apr 10.00 - 16.00 Roskole Bodil 

 

03-maj 20.00 Ro og grill Preben 

 

 3,4,5-maj 

 

Praktisk langtursstyrmandskursus 
(se www.roning.dk) 

Claus 
  

 

 

06-maj 10.00-17.00 Standerhejsning Skarø Claus 

 

31-maj 18 .00 - 20.00 Vise både frem ved Fitnessdk Preben 

 

05-jun 8.00 - 18.00 Tåsinge rundt  Claus 

 

07-jun 20.00 Ro og grill Preben 

 

22,23,24 
juni 

Hele dagen Vi ror DK rundt Ninna 

 

23-jun 18.00 Skt. Hans aften fest og bål   
 

Karen og Stella 

 

28-jun 17.00 - 20.00 Opfølgningskursus for alle 
 styrmænd 

Preben 
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Ugeskema 
FASTE AKTIVITETER                       

Rodage i udendørssæsonen: 
DAG KL. AKTIVITET Kontakt 

Mandag  5.55 Morgenroning (Se opslag) Finn 

 8.00 Formiddagsroning  Christen 

 16.15 Sved på panden (damer) Helle 

 17.00 Instruktion Bodil 

    

Tirsdag 5.55 Morgenroning (Se opslag) Finn 

 10.00 Tirsdagspigerne Elsbeth 

 17.00 Sved på panden (herrer) Knud 

    

Onsdag 5.55 Morgenroning (Se opslag) Finn 

 8.00 Formiddagsroning Christen 

 17.00 Instruktion Bodil 

    

Torsdag 5.55 Morgenroning (Se opslag) Finn 

 17.00 Klubaften m. roning og kaffe* Preben 

    

Fredag 5.55 Morgenroning (Se opslag) Finn 

 8.00 Formiddagsroning Christen 

    

Søndag 10.00 Madpakkeroning** Claus 

*) Første torsdag i hver måned: Ro og grill  

**) En søndag hver måned: Langtur kl. 9 til ca. 19 

 
Klubben er naturligvis åben altid for medlemmer, så man frit kan  
arrangere sig med rokammerater.  
 
Et mere udførlig ugeskema findes på opslagstavlen og hjemmesiden. 
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Indhold                                       nr. 1  

2012                                 

 Referat af generalforsamlingen  6 

 Formandens beretning                                                         9   

 Nyt roreglement                           13 

  Morgenroerne                            17 

  Referat af Rovennernes generalforsamling                    18                   

 Årets gang i Rovennerne                                                     21 

 Til lykke, Jan                                                       25 

 
 

Stof til Roposten modtages med 

taknemmelighed. Især når det er skrevet i Word – A5-format. Det sendes bedst pr. 

mail til glcmlc@mail.dk. Det trykkes i et oplag på 300 eksemplarer af ”tryk team”, 

Grønnemosevej 13, 5700 Svendborg.                              (Deadlines i 2012: 20/4, 

31/5, 7/9 og 15/11).                                                                                           

Gunnar Clausen, red. 
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Generalforsamlingen i Svendborg Roklub 

Valg af dirigent:  

Dirigent  Lars Barnebjerg 

- Referent  Claus Lerche 

Dirigenten startede med at konstatere at generalforsamlingen er 

lovligt varslet 

1. Valg af to stemmetællere 

- Peter og Hans Ole 

2. Bestyrelsens beretning fra det forgangne år 

- Se bilaget med formandens beretning. 

- Spørgsmål til beretning: ingen 

Beretningen er godkendt 

3. Uddeling af påskønnelser og flidspræmier m.m. 

- Christiansmindepokalen  

 Tove Jørgensen 

- Herrernes vandrepokal  

 Casper Ørtoft 2994 km 

- Damernes pokal for flest roede kilometer 

 Bodil Aagaard 1615 km 

- Guldnåle 

o Bodil Aagaard 1615 km 

o Casper Ørtoft 2994 km  

- Sølvnåle 

o Claus Lerche 1010 km 

o Ninna Larsen 1109 km (ikke diplom) 

o Mea Josine 1372 km (diplom) 

o Anders Johansen 1037 km (ikke diplom) 

o Peter 1215 (ikke diplom) 

o Elsbeth 1042 km (ikke diplom) 

o Helle Lund 1188 km 
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            Willy Lund 1089 km. Vagn Jørgensen 1088 (ikke diplom). Inge 1380 km 

Fremlæggelse af de reviderede regnskab 

Jon fremlagde det reviderede regnskab. Se bilag.  

Kommentarer: 

- Ninna Larsen – udvalgsomkostninger, hvad er diverse? 13875 kr.  

– indkøb af ergometer, handicap idræt, gavekort, arrangementer 

i 2011. 

- Willy Lund – indtægter på annoncer i klubbladet – 16.585 kr.  

Det er et bekosteligt blad, ca. 21.000 kr. 

Regnskabet er godkendt med alle stemmerne.                           

Fastlæggelse af budget for indeværende år til godkendelse 

- Hensættelser skal ændres til 32.000 kr. 

- Hensættelser til hus bliver brugt i forbindelse med isolering af 

loftet. 

- Underskuddet bliver derved på 72.000 kr. 

              Fastlæggelse af kontingent 

- Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 

Godkendt. 

Behandling af indkomne forslag 

Der kom 2 forslag, men de kom for sent i forhold til deadline. De kan 

evt. tages op under punkt 12 – eventuelt. 

      Valg af bestyrelsesmedlemmer 

- På valg i lige år: Formand, Hus og Materiel 

- På valg i ulige år: Næstformand, Kasserer og Rochef 

a. På valg:  Formand. Christen genopstiller. Godkendt              

Hus og Materiel. Knud Jensen stopper, bestyrelsen 

foreslår:  - Niels Fog vil gerne være husforvalter ( i 

bestyrelsen). Niels vælges 

Materiel . (er uden for bestyrelsen ).  Arne Jensen har 

sagt ja til et år. 
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To suppleanter: Hans Lindholm, Karen Lorentzen 

Valg af revisorer og suppleant                                                                                                                                             

Bestyrelsen foreslår Hans Lindholm, Maria Black, suppleant Willy Lund

 Godkendt                                                                                              

Valg af udvalgsformænd                                                                             . 

Bestyrelsen foreslår Bodil Aagaard. Godkendt 

Tur. Ninna genopstiller. Godkendt  

Skarø. Carl genopstiller. Godkendt  

Køkken. Stella genopstiller. Godkendt   

Sponsor. Finn genopstiller. Godkendt  

Aktivitetsudvalg. vakant Roposten   

Gunnar genopstiller. Godkendt  

Hjemmesiden. Niels genopstiller. Godkendt  

Udstationerede både. Helle genopstiller. Godkendt 

Eventuelt 

Visionsoplæg for roklubben. Preben Lundsteen forelagde Svendborg Roklubs 

vision. Dette er et begyndende oplæg. Der må gerne nedsættes et udvalg 

på 3 – 4 roere i samarbejde med rochefen. 

        Karen Lorentzen, Helle Lund og Preben Lundsteen.                                  

        Claus’ forslag….. sølvårer og guldårer. Og Claus’ forslag….. sauna 

Stilles til næste års generalforsamling (2013), da de kom ind for sent. 

Stella (køkken), øl og vand er ikke gået op i salg selvom prisen er sat ned.  

Prisen blev først sat ned 1/9 - 2012 

Det er ikke i orden, at folk efterlader opvask til andre. 

Rovennerne har givet 10.000 kr. til roklubben. Der opfordres til at melde sig 

ind.                                                                                                                               

Ninna Larsen – Peter har fået lovning på at der kan ligge to 2 åres ved Ganges 

floden (Indien) 

Referent: Claus Lerche 
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BESTYRELSENS BERETNING  i 

SVENDBORG ROKLUB 2011 

Bestyrelsen, der siden seneste generalforsamling har budt velkommen til 
Preben Lundsten som ny rochef, har holdt 9 bestyrelsesmøder samt været 
repræsenteret ved en række møder og arrangementer af anden art. Det 
drejer sig bl.a. om vores velbesøgte og hyggelige standerhejsning og 
standerstrygning og kanin- og bådedåb. Desuden har der været afholdt 
konstruktive møder med instruktører og udvalgsformænd i foråret. Det er 
vigtige møder, hvor roklubbens aktiviteter drøftes og planlægges. I november 
havde vi et velbesøgt medlems- og styrmandsmøde, hvor de fremmødte 
havde mulighed for at evaluere året og komme med forslag til ændringer og 
nye tiltag. Se i øvrigt referat i Ropost nr.5. Så var der årets andet 
udvalgsmøde, hvor formænd og bestyrelse gjorde status over deres 
arbejdsområder og så lidt frem mod sæson 2112. De vigtigste fokuspunkter 
for bestyrelsen og udvalgenes arbejde har været: 
 
1. At tiltrække og fastholde nye medlemmer.  
Her har der blandt andet været arbejdet med udvikling af roskolen, 
organisering af instruktion og frigivning af nye roere, forbedring af 
puljeroning, nyt samarbejde med Fitness DK og tiltag af social art som 
grillaftner og kanindåb med gallafest.Meget er lykkedes, og bestyrelsen vil 
fortsat arbejde for at støtte disse områder, bl.a. ved at tage fat på at drøfte 
og arbejde på en vision for Svendborg Roklub. 
 
2. Roreglementet. 
Især med henblik på sikkerheden for både mandskab og materiel. Også set i 
relation til bestyrelsens og styrmandens ansvar. 
Det er derfor efter høring på diverse møder besluttet, at der fremover skal 
aflægges svømmeprøve hvert år og roes med svømme- eller oppustelig vest. 
Hvis man ikke ønsker at ro med vest, aflægger man vesteprøve hvert år. I den 
forbindelse har Rovennerne meget belejligt og venligt doneret kr. 10000 til  
oppustelige veste – 15 i alt – og bestyrelsen har for at få del i 
mængderabatten indkøbt ti oppustelige veste, som medlemmerne kan købe. 
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Desuden vil der i foråret 2012 blive afholdt opfriskningskurser for nuværende 
Styrmænd, da sikkerheden er styrmandens ansvar.  
 
3. Hus, materiel og økonomi.  
Det er bestyrelsens opfattelse, at vi kun kan fastholde medlemmerne, hvis 
disse områder er i orden og velfungerende.  
Huset fremstår efterhånden velholdt og vel rengjort. Mindre vedligehold med 
maling fortsætter som eget arbejde – i år har det store vinduesparti bl.a. fået 
en hårdt tiltrængt omgang.  Romateriellet er også godt vedligeholdt, der er 
indkøbt 2 nye toere m. styrmand og 10 nye fiberårer, og motionsrummet har 
fået et nyt ergometer. 
At bestyrelsen alligevel igen i år kan fremlægge et regnskab med sorte tal på 
bundlinien, skyldes bl.a. at fonde har betænkt klubben med godt 150.000,00 
kr. Blandt andet derfor har det ikke været nødvendigt at foreslå 
kontingentforhøjelse.  
Men hvis der fortsat skal kunne tilbydes et så beskedent kontingent, må der 
være styr på udgifterne. En meget stor post på udgiftssiden er naturgas til 
varme, bad og køkken – godt 50.000,00 kr. – en udgift der vil stige med 
prisudviklingen. Der er derfor truffet beslutning om at isolere loftet – 
tilbuddet er på ca. 35.000,00 kr. – og arbejdet går i gang så snart loftet er 
ryddet.  
Udgifterne til Roposten er også drøftet. Det har ført til medsendte spørgsmål 
til medlemmerne, om hvordan man ønsker den leveret, så bestyrelsen har et 
grundlag for en beslutning. 
Bestyrelsen arbejder også videre på at få slæbestedet renoveret – det 
trænger hårdt – og den efterhånden generende store forskel på høj- og 
lavvande får ønsket om en flydebro til at presse på. 
På motionsområdet – dvs. roningen – har vejret måske været den største 
udfordring. 
Der er alligevel blevet roet 392 km. pr. roer, hvilket giver en 6.plads i 1. 
division.  
Turroerne har også været af sted på fine ture til bl.a. Schlesvig, Gudenåen, 
København og landsstævne i Skive. 
Bestyrelsen har stadig den holdning, at forudsætningen for at Svendborg 
Roklub også fremover kan bestå og udvikle sig til glæde for medlemmerne, 
tager udgangspunkt i den frivillige indsats og viljen til fællesskabet. 
Disse forudsætninger er heldigvis til stede hos medlemmerne. Så en stor tak 
til alle de personer, der i stort som småt er med til at holde skuden på ret køl. 
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Især stor tak til Knud Jensen, der i adskillige år har været aktiv med hus og 
materiel – senest som forvalter. Knud har valgt at gå på pension på posten, 
men bistår stadig gerne med råd og dåd. Et ro – hurra for Knud og en lille 
erkendtlighed. 
Også stor tak til annoncører, Mærskfonden, Fonden for Svendborg 
Sparekasse og Rovennerne for deres støtte til Svendborg Roklub. 
Til sidst blot at man er velkomne til at drøfte medsendte oplæg til vision 
under eventuelt. 
 
Tak for ordet på bestyrelsens vegne. 
Christen Stampe 
Formand  
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HAVNENS 

FISKERIARTIKLER 
 

Jessens Mole 3, 5700 Svendborg 

Tlf.: 62 21 52 06 

 

 
 
 



Roposten nr. 1 2012 Side 13 
 

SVENDBORG ROKLUBS 

ROREGLEMENT 

2011 

Punkt 1. Generelt         
 
Den almindelige rosæson er i sommerhalvåret fra standerhejsning til 
standerstrygning. Uden for denne periode er der vinterroning. Se punkt 6. 
 
Et bådehold består af styrmand og fuldtallig bemanding af båden. I bådene 
skal findes det fornødne antal veste, øsekar og bådshage, smat anker og 
fender. Ved roning i mørke skal der medbringes klart, hvidt lys.  
 
Passagerer må ikke medtages. 
 
Enhver roer skal hvert år gennemføre 300 m uafbrudt svømning ved 
aflæggelse af svømmeprøve. Der skal roes med svømme- eller oppustelig 
vest. 
 
Såfremt en roer ikke ønsker at ro med svømme- eller oppustelig vest, skal der 
aflægges en vesteprøve hvert år, hvor man ifører sig svømme- eller 
redningsveste i vandet. 
 
Punkt 2. Dagligt rofarvand 
 
Dagligt rofarvand for inrigger: 
til Skarø 
til Nørreskovens Bådelaug/ Noret 
til Skårupøre og rundt om Thurø 
 
Dagligt rofarvand for sculler og gig: 
til Skårupøre  
til Nørreskovens Bådelaug/Noret 
til Rantzausminde 
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Punkt 3. Styrmandens ansvar 
 
Inden roning skal styrmanden sikre, at oplysninger foreligger om dato, turens 
mål, afgangstidspunkt, forventet hjemkomst og ronumre på alle roere i 
båden. Ved hjemkomst suppleres med følgende oplysninger: Antal roede 
kilometer og hjemkomsttidspunkt. Efter hver tur skal båden rengøres og 
tørres af indvendigt og udvendig samt evt. tang fjernes fra bådevogn. 
 
Ingen båd må gå ud uden en autoriseret styrmand. 
 Styrmanden har ansvar for og kommando over båd og mandskab. 
 
For at blive godkendt som korttursstyrmand skal en roer være fyldt 15 år. 
I gigbåd skal der minimum være to roere, og de skal være placeret på etter- 
og treerpladsen. 
 
Punkt 4. Instruktion 
 
Nye medlemmer skal gennemgå et instruktionsforløb med uddannet 
instruktør. Frigivelse gives af en instruktør som ikke har været særligt 
involveret i den pågældende kanins instruktionsforløb. Nye medlemmer skal 
forevise svømmebevis før frigivelse og indtil vesteprøve er aflagt ro med 
redningsvest. 
 
Nye medlemmer med tidligere erhvervede styrmandsrettigheder skal 
aflægge en praktisk prøve med en instruktør fra Svendborg Roklub for at få 
deres rettigheder godkendt. 
 
Nye roere må kun instrueres i den almindelige rosæson. 
 
Punkt 5. Ansvar 
 
Hvis et medlem udviser beviselig uagtsomhed og skader materiel som tilhører 
SR, er medlemmet pligtig til at erstatte skaden. Forårsager roerne skade på 
anden mands ejendom, påtager klubben sig intet ansvar herfor.  
 
 
 
Punkt 6. Vinterroning  
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Vinterroning må kun finde sted i de anviste inriggere og i følgende rofarvand 
til Skårupøre 
til Nørreskovens Bådelaug 
til Rantzausminde 
 
Vinterroning må kun udøves af frigivne roere som er godkendt af 
rochef/bestyrelsen til vinterroning. Der skal ved vinterroning altid roes med 
redningsvest/oppustelig vest.. Ungdomsroere skal være i følgeskab med 
mindst én seniorroer. 
 
 
Punkt 7. Reglement for langture 
 
På enhver langtur skal DFfR´s gældende langtursreglement overholdes. 
Oppustelige veste er ikke nok. 
 
Langture af flere dages varighed i klubbens inriggere skal indføres i 
langtursprotokollen og tilladelse skal gives af bestyrelsen. 
 
For at få langtursstyrmandsret skal en roer opfylde følgende krav: 
minimum haft korttursstyrmandsret i 1 år 
have deltaget i klubbens kæntringsøvelse 
have roet mere end 700 km., hvoraf mindst 300 km skal have været i 
forskellige farvande uden for dagligt rofarvand 
på langtur have prøvet at gøre landgang på åben kyst med pakket båd 
være fyldt 18 år 
. 
 
Punkt 8. Andet 
 
Ud over roreglementet henvises til i Svendborg Roklubs love. 
 
Bestyrelsen d.4. december 2011. 
Christen Stampe, Formand for Svendborg Roklub 
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   Hvem får æren i år?                                                  

  

 
DANMARKS FØRENDE LEVERANDØR AF MIKROBER 

REDUCER FORBRUGET AF SÆBE OG KEMIKALIER MED MINDST 90 % 
10 % RABAT TIL SVENDBORG ROKLUBS MEDLEMMER 

BIOSOL A/S – ABILDVEJ 1 – SVENDBORG – TLF.: 62 20 17 70 
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Så er det snart tid for Morgenroernes opstart. Sundet ligger jo 

bare og venter, og vores klublokale er reserveret til os 

SØNDAG DEN 22. APRIL 2012,  

Vi mødes kl. 8.00 til en rotur på en times tid. 

Medbring selv kaffen + 30 kr. til vores fælles brunch.           

Vel mødt alle, der kunne tænke sig en frisk start på dagen. 

Anna Marie Gamtofte 
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Generalforsamling 2012 
 

► Den blev på vanlig vis afholdt i Svendborg Roklub fredag d. 2. marts 2012. 
Tilslutningen hertil var meget tilfredsstillende, idet hele 44 medlemmer (incl. 
bestyrelsen) var mødt op for at indtage pladserne ved de pænt pyntede og 
veldækkede borde.  
Formanden Svend Aage Hansen SAAH) indledte aftenen med at byde 
velkommen og bad herefter forsamlingen rejse sig for at mindes 2 Ro-
Venner (Hans Jørgen Buch og Rosa Mortensen), som var afgået ved døden i 
løbet af året.  
Generalforsamlingen tog derefter sin begyndelse med dagsordenen: 
 
Valg af dirigent: 
Bestyrelsen foreslog Erling Jensen, som blev godkendt af alle, og som kunne 
konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt skrift-ligt i rette tid og 
dermed lovlig. 
 

Formandens beretning om det forløbne år: 
SAAH gennemgik årets forløb – bringes her i bladet. Ingen af de fremmødte 
havde kommentarer hertil, så den blev godkendt. 
 

Kassererens forelæggelse af regnskab: 
Anders G. Johannesen fremlagde det reviderede regnskab. Det viste et 
overskud på kr. 13.070,05, som bragte formuen op på det flotte resultat af  
kr.68.945,37. Godkendt med applaus.  
 

Indkomne forslag: 
Intet modtaget  
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
På valg var Anders G. Johannesen (AGJ) og Leif Nielsen (LN). AGJ ønskede 
ikke genvalg, medens LN ikke havde noget imod at blive siddende. Til 
afløsning af AGJ foreslog bestyrelsen suppleant Hans Lindholm (HL). Alle 
godkendt.  
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Valg af suppleanter for 3 år: 
Som nye suppleant (afløser for HL) foreslog bestyrelsen Kirsten Porsborg.  
Godkendt. 
Valg af revisor: 
Bent Christensen og Villy Lund var villige til genvalg. Godkendt. 
 
Valg revisor suppleant: 
Ethel Scheuer villig til genvalg. Godkendt. 
Eventuelt: 
Herunder rettede Svendborg Roklub’s formand Christen Stampe (CS) en tak til 
Ro-Vennerne for vores støtte på kr. 10.000 – øre-mærket til indkøb af 
oppustelige veste, som fylder så lidt, at de ikke er generende at have på under 
roning. Dette øger i høj grad sikker-heden, hvis man skulle være så uheldig at 
falde i baljen. CS kunne desuden oplyse, at Svendborg Roklub fordelagtigt 
havde indkøbt et antal ekstra veste, som medlemmer kunne købe. 
Under eventuelt blev AGJ takket af SAAH for hans arbejde i besty-relsen. Da 
AGJ med nidkærhed har vogtet over vores likvide midler (ikke at ødsle 
hermed), så blev det gjort i AGJ’s ånd ved at give ham 2 fl. Ribena. Disse blev 
dog senere konverteret til lidt andre dråber (næsten samme farve; men med 
lidt flere %-ter). 
 
Dirigenten, der myndigt og kompetent ledede slagets gang under gene-
ralforsamlingen (varighed ca. ½ time), kunne hermed afblæse kampen med 
tak for god ro og orden, og der blev udbragt et trefoldigt ro–hurra  for 
Svendborg Roklub.  
 
Medens middagen blev klargjort til servering, vistes et diasshow af vo-res 
sommerudflugt 2008, der gik til Strynø.  
 
Middagen var i år igen Skipperlapskovs. Den var vellykket og blev le-veret af 
Bregninge Kro. Hertil ½ fl. rød-/hvidvin eller øl/vand. Efter middagen 
serveredes kaffe og småkager. Hele aftenen havde der været en utrolig god 
stemning, så ca. kl. 21 kunne deltagerne endnu en gang takke af efter nogle 
timers hyggeligt samvær. 
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Hvis der opstår problemer med 
klubhusets faciliteter, kan man 

henvende sig til Niels Fog 
6128 5725 
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Årets gang i Ro-Vennerne 2011. 
 
Generalforsamling 2011. 
Generalforsamlingen blev afholdt d. 26. februar 2011. Der deltog 31 
medlemmer, som var mindre end forventet. Året før var vi 42. På gene-
ralforsamlingen ønskede Åse Buhl og Lykke Antonsen ikke genvalg. I stedet 
valgtes Erik Knudsen og Kirsten Knudsen til bestyrelsen og Hel-le Skovsgaard 
og Hans Lindholm valgtes som suppleanter. Efter gene-ralforsamlingen viste 
Leif Nielsen et dias show fra udflugten til Skarø i 2007, medens maden blev 
anrettet og serveret. Det var i år skipperlabs-kovs med tilbehør, dog blev der 
givet udtryk for manglende kød i kar-toffelmosen. Ca. kl. 20:30 var dettes års 
generalforsamling og spisning overstået, og man gik hver til sit. 
 
Sommerudflugt til Tåsinge folkeminde samling med efterfølgende spisning 
på Bregninge Mølle, søndag d. 18. september 2011. 
Her deltog 23 personer i rundvisningen i folkemindesamlingerne. Der kom 
yderligere 3 personer, som fik lov til at deltage mod at betale det samme, 
som vores medlemmer betalte. 
Vi fik en interessant rundvisning, som strakte sig igennem de tre huse, der 
udgør museet i sin nuværende form. En ny tilbygning er under op-førelse. 
Mange af deltagerne var ikke klar over, at der var så store for-hold derovre 
på Bregninge bakke. 
Efterfølgende spiste vi middag på Bregninge Mølle, som serverede en 
hakkebøf, der nok var rigelig tør, og efterfølgende en isanretning. 
Arrangementet sluttede kl . 14.  
 
Bankospil fredag d. 11. november 2011 kl. 18:00. 
Der deltog 53 personer i bankospillet 2011, som startede med ½ times 
foredrag af Bjarne Neuhaus Christensen fra Spar Nord afdelingen i 
Svendborg. Han holdt et levende foredrag om at starte en ny bank op i lånte 
lokaler, inden deres eget domicil var færdigbygget. Efter den ½ time blev der 
serveret 3 stk. smørrebrød og en øl til hver deltager. Dette var sponsoreret af 
Spar Nord som tak for den ½ time. Derefter startede bankospillet, og efter 
den første halvdel var overstået blev der serveret kaffe og hjemmebag. I 
pausen blev der solgt et Amerikansk 
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lotteri, da vi havde fået langt flere sponsorgaver, end vi skulle bruge til 
Bankospillet. Kl. 21:30 blev den heldige vinder af hovedgevinsten fun-det. 
Hovedgevinsten, en stor købmandskurv skænket af Søren Skov i Gudme, blev 
overrakt vinderen af  Margrethe Skov. Derefter havde formanden travlt med 
at få sagt tak for i aften og udråbt et leve for Svendborg Roklub, da vi af 
erfaring ved, at 10 minutter senere plejer alle at være gået. Der skal lyde en 
stor tak for sponsorgaver til alle, der har støttet os, ligesom der skal lyde en 
stor tak til alle de medlemmer, der hjalp til at gennemføre bankospillet, med 
bl..a. bagning af kage, indkøb af varer og oprydning bagefter. 
 
Bestyrelsesmøder i 2011 
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2011, som alle forløb i god ro og 
orden. 
 
Tilskud til Svendborg Roklub. 
I december måned bevilgede vi 10.000 kr. til Svendborg Roklub. Pengene var 
øremærket til indkøb af oppustelige redningsveste. 
 
Medlemstal 
Ro-Vennerne havde ved udgangen af 2011 108 medlemmer mod 106 ved 
udgangen af 2010. 
 

SAAH 
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Richardt’s  KØD       .                            

Tlf. 6221 2895                                 
Møllemarksvej 100, Svendborg 
 

Pølseborde 79,- kr min. 6 pers. 
Kogt landskinke m/røræg og asparges. Røget 

skinkefilet m/røræg og asparges. Røget og 
almin-delig rullepølse Jagtpølse, 

Æggeskinkepølse,  Porthousepølse, 
Champign.pølse   Fransk hvidløgsalami, 
Skinkesalami,Pebersalami, Peberbidder, 

Cognacpaté, Fransk hvidløgspaté    
 Tillæg for brød, smør og fedt, 13,- kr. 

Lækre håndmadder 10 kr pr. stk. 
Luksussmørrebrød fra 22,- kr pr. stk. 

 

Varm mad mandag til fredag  kl.11 - 
15 45,- kr pr. portion   
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Tillykke, jan – med de 60 

 

Jan fyldte 60 i januar og blev behørigt hyldet i den anledning. 

Han havde indbudt klubbens medlemmer til brunch i pejsestuen, og mange 

mødte op. Jan er nemlig ikke et ganske almindeligt medlem, men en af dem, 

som betyder allermest for vor klub. Enhver må beundre hans formidable 

engagement og gåpåmod både i og uden for klubben. Rent formelt har han 

været næstformand i efterhånden adskillige år, og bestyrelsen og dermed 

medlemmerne nyder godt af hans arbejdsindsats og klare stillingtagen til de 

problemer og forslag, der dukker op. 

Kære Jan, vi siger dig tak for samarbejde og hyggeligt samvær og ser frem til, 

at du også i de kommende mange år vil præge klubben med din indsats.  GC 
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Prakt iske  op l ysninger  

 
Indmeldelse: 
Indmeldelsesblanket (forefindes i klubben) skal udfyldes og afleveres samtidigt med 
svømmebevis for 300 meter (fra svømmehal) til Bodil Aagaard, medlemskartoteket. 

Kontingent 
for 

Betaling 

Pr. halvår 
*) 

Pr. år 
**) 

Unge, u/18 år 164,- 300,- 
Seniorer, o/18 år ***) 780,- 1.430,- 
*) Forfaldsdatoer: 1. rate: 1. marts, 2. rate: 1. september.. 
**) Medlemmer, der betaler for et helt år ad gangen får 1 måneds rabat. Ønske her-om 

skal oplyses til kassereren inden 10. februar. 

***) I det år, hvor man fylder 18, rykker man automatisk op og bliver senior roer.  

Betaling: Roklubbens konto i Svendborg Sparekasse: reg.nr. 0815, kto. nr. 
0000438669. Husk oplys indbetaler (medl.nr.) og tekst, så kassereren kan se, 
hvad indbetalingen vedrører. Endelig kan man tilmelde sig PBS. Roklubbens 
PBS nr. er: 04150619-00001. Ved tilmelding oplyses medl. nr. (spørg 
kassereren om dette). 
OBS! ved for sen indbetaling opkræves der 50,- i  rykkergebyr pr. gang 
Udmeldelse eller adr. ændring: 
Skal ske skriftligt til såvel kassereren som medlemskartoteket. NB! 
Medlemskabet er fortløbende og ophører kun ved udmeldelse og betaling af 
skyldigt kontingent. 
Nøgle:  
Mod et depositum på 200,- hos Svend Aage Hansen. 
Annoncering i ”ROPOSTEN” tegnes af Lise Andresen (tlf. 62 21 92 62) m.fl. 
Bådleje af andre klubber: 
Ved leje af SR´s egne både skal henvendelse ske til Ninna Larsen. Tlf. 62 21 40 12. 
Leje af DFfR´s udstationerede både skal ske ved henvendelse til Helle Skovsgaard tlf. 
62 21 72 01. 
Overnatning af andre klubber: 
I Roklubben samt Skarø Hytten aftales med Ninna Larsen, tlf. 62 21 40 12. 
Rovennerne: 
Af Svendborg Roklub. Indmeldelse kan ske ved henvendelse til Sv. Aage 
Hansen. 
Gældsbreve: 
Sendes pr. e-post eller post til indløsning hos kassereren.    
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 Svendborg Roklub 

Østre Havnevej 20, 5700 Svendborg 

Tlf.: 62 22 44 86. Hjemmeside: www.svendborgroklub.dk  

Funktioner og poster: 

Funktion 

Navn 

Adresse  Telefon 

Mobil 

E-mail 

Formand: 

Christen Stampe 

Rosenvej 16 

5874 Hesselager 

62 25 27 70 

22 99 75 17 

bsogcs@hesselagermail.dk 

 

Næstformand: 

Jan Rishave 

Bjørnemosevej 4 

5700 Svendborg 

62 21 52 52 

28 90 93 14 

jan.rishave@gmail.com 

 

Kasserer: 

Jon Ousen 

Mira Mare 3 

5700 Svendborg 

62 20 83 43 kasserer@svendborgroklub.dk 

 

Rochef: 

Preben Lundsteen 

Præstemosen 5 

5700 Svendborg 

62 20 32 11 

 

blslundsteen@privat.dk 

Husforvalter: 

Niels Fog-Petersen 

Vildrosevej 4 

5700 Svendborg 

62 20 57 25 

61 28 57 25 

2fog@os.dk 

 

Materielforvalter 

Arne Egelund Jensen 

Lærkevej 4 

5932  Humble  

62 57 13 59 

40 40 72 88 

arne.egelund@hotmail.com 

Instruktionschef: 

Lene Kromand 

Margrethesvej 3, th 

5700 Svendborg 

 

20 78 91 38 

trolde-pigen@ofir.dk 

 

Turudvalg: 

Ninna Larsen 

Bladvænget 20 

5700 Svendborg 

62 21 40 12 

40 82 23 72 

fysninnalarsen@mail.tele.dk 

 

Køkken: Stella 

Aabo Fog-Petersen 

Vildrosevej 4 

5700 Svendborg 

62 20 57 25 

61 69 57 25 

2fog@os.dk 

 

Rovennerne: 

Sv. Aage Hansen 

Fruerstuevej 80 

5700 Svendborg 

62 22 10 37 

21 27 6615 

saah@hansen.mail.dk 

 

Sponsorudvalg: 

Finn Pedersen 

Albechsvej 6, st 

5700 Svendborg 

62 21 32 72 

23 20 34 28 

hofinn@gmail.com 

 

Udstationerede både: 

Helle Skovsgaard 

Krøyersvej 16 

5700 Svendborg 

62 21 72 01 

61 16 27 31 

helle.skovsgaard@gmail.com 

 

Hjemmesiden: Niels 

Fog/H.O.Matheiasen 

Vildrosevej 4 

5700 Svendborg 

61 28 57 25 

26 9726 47 

2fog@os.dk 

hansole@nalnet.dk 

Roposten: 

Gunnar L. Clausen 

Nyborgvej 453 

5881 Skårup 

62 23 12 24 

21 28 27 94 

glcmlc@mail.dk 

 

Medlemskartotek: 

Bodil Aagaard 

Bøgeløkken 11 

5700 Svendborg 

86 89 03 48 

20 15 53 04 

dille@privat.dk 

 

Udlejn. egne både:  

 Ninna Larsen  

Bladvænget 20 

5700 Svendborg 

62 21 40 12 

40 82 23 72 

fysninnalarsen@mail.tele.dk 

 

Udlejning  af klubhus: 

Lise Andresen 

Kirsebærvej 26 

5700 Svendborg 

62 21 92 62   

Udlejn.  af Skarøhytten  

Ninna Larsen 

Bladvænget 20 

5700 Svendborg 

62 21 40 12 

40 82 23 72 

fysninnalarsen@mail.tele.dk 
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