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Gør det selv
Aktivitetskalender

Første torsdag på måneden
(undtagen august): "Ro og gril"l

Side 2

Roposten nr. 3 2017
Roposten
2017

OBS OBS OBS Sikkerheds- og roregler
Medlemmer uden svømmeprøve.
Medlemmer, der ikke har aflagt svømmeprøve, har roforbud. Rokortet
er fjernet, og det fremgår af rokort.dk, at man ikke har aflagt prøve.
Man kan få 2 prøveture før indmeldelse, hvis man skriver under på, at
man kan svømme 300 m.
Nye medlemmer skal aflevere bevis for aflagt svømmeprøve sammen
med deres indmeldelsesblanket.

Medlemmer uden vesteprøve.
Hvis man ikke har aflagt vesteprøve, skal man ro med redningsvest.
Man må ikke ro udenfor dagligt ro-farvand, hvis man ikke har aflagt
vesteprøve.
Den ansvarlige styrmand skal være opmærksom på dette, inden man
tager på tur. Det fremgår af rokort.dk, hvem der har aflagt vesteprøve.
Bestyrelsen

Rosæson 2017 - foreløbig

Store forventninger var stillet til
den nye rosæson. Men igen og
igen blev det kun til et kig ud
over et diset og koldt sund.
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Ny i bestyrelsen for Svendborg Roklub
Som nyt bestyrelsesmedlem er der meget at sætte sig ind i vedrørende
klubbens drift.
Klubben står jo ikke stille og venter på, at vi kommer på omgangshøjde,
så vi må springe på og få overblikket efterhånden.
De første par måneder har været præget af behovet for at komme ind i
driften, såvel administrativt som økonomisk.
Man kan altid få mange, velmente råd fra tidligere
bestyrelsesmedlemmer og mangeårige medlemmer af klubben, men
man er nødt til selv at finde et sted, hvor man har fast grund under
fødderne (I hvert fald når man befinder sig på land).
Svendborg Roklub er, trods den høje gennemsnitsalder blandt
medlemmerne, en meget dynamisk organisation bestående af
engagerede og energiske medlemmer. Der er hele tiden ideer og
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tanker om ting, som kan forbedres og gøres anderledes. Det kan nogen
gange virke overvældende, men det er jo i bund og grund et
sundhedstegn.
Vi er mange forskellige grupperinger, som hver har sin måde at bruge
klubben på og mange gange også noget forskellige meninger om,
hvordan klubben skal drives. For at sikre at det hele spiller sammen er
det vigtigt, at vi har en effektiv kommunikation. Vi skal have plads til
vore forskelligheder og kunne diskutere ligeværdige i en ordentlig tone
med respekt for andres meninger og holdninger.
Effektiv kommunikation er livsnødvendig i enhver organisation, det
være sig firma, forening eller klub. Manglende kommunikation er
ødelæggende for ethvert samarbejde og årsag til de fleste konflikter i
denne verden – store som små.
Fra Bestyrelsens side kan vi bidrage med nogle fyldige referater fra
bestyrelsesmøderne, afholdelse af medlemsmøder m.m. samt være åbne
og lyttende. Fra medlemmernes side kan man bidrage ved at læse
referaterne og ved at deltage aktivt i medlemsmøderne og indsende
forslag til behandling på bestyrelsesmøderne.
Jeg hører af og til nogle af de yngre medlemmer (medlemmer under 60
år) sige, at de ikke gider deltage i medlemsmøder og
Generalforsamling, da de føler, at det alligevel er en lille skare af de
ældre medlemmer, som bestemmer. Af samme årsag er det heller ikke
alle, som læser referater fra bestyrelsesmøderne.
Til disse argumenter kan jeg kun sige ”Kom nu ind i kampen”, hvis i
ønsker at ændre på tingenes tilstand. Mød op til medlemsmøderne og
giv jeres meninger til kende, læs referaterne og meld gerne tilbage.
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Hvis det er klubbens ældste medlemmer som bliver hørt, skyldes det
måske, at de er flittige til at deltage i møder, Generalforsamling m.m.
De har også et aktivt klubliv, noget de yngre medlemmer måske ikke er
så gode til.

Send en mail eller et brev til et hvilket som helst bestyrelsesmedlem,
hvis der er emner, I ønsker behandlet, og det vil blive taget op på
førstkommende bestyrelsesmøde. Det er lettere at forholde sig til en
konkret henvendelse, end til en løs, henkastet bemærkning i bådhallen
Hvis man er utilfreds med noget, er det som regel nemt at finde nogen
at dele sine holdninger med, men det er aldrig konstruktivt at ”øffe” en
stemning op. Man opnår kun bekræftelse fra andre med samme mening
og får ikke ændret noget som helst.
Det tavse flertal har svært ved at blive hørt !
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Husk, at vi er organiseret inden for demokratiets rammer, hvor flertallet
normalt bestemmer dagsordenen, men også med tradition for at
mindretal har indflydelse
Vi bør måske undersøge mulighederne for at få et chatforum eller
lignende, da ”Roposten” udkommer med for lange intervaller, til at
kunne fungere som dialogmedie og ”Meddelelser” på Rokort.dk er
heller ikke velegnet. Forslag modtages gerne. Jeg har ikke så meget
erfaring med offentlige medier og er lidt allergisk overfor Facebook,
men måske--Jeg vil hermed opfordre til, at vi får en livlig, konstruktiv og gerne
underholdende debat om vores forskellige ønsker og forventninger til
Klubben og ikke mindst til hinanden.
Med venlig hilsen Jørgen Weber
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Nu er det et halvt år siden:

Den 4. januar kunne jeg ikke styre min nysgerrighed længere og var
simpelthen nødt til at gå en tur rundt i Svendborg og se "en hundredårs
oplevelse".
Så bevæbnet med kamera og gummistøvler begav jeg fra hjemmet,
beliggende i betryggende 32 m`s højde over daglig vande, ved midnat
tid ud i mørket.
Turen startede ved det nærliggende Christiandeminde hvor stien stod
total dækket af vand, legepladsen var blevet til en pool og
Christiansminde broen stak kun med nød og næppe op over vandet.
På havnen stod vandet rundt om Bendixsens fiskehandel, og
Havnepladsen ved Vildas ishus var totalt oversvømmet fordi vandet
kom bag ind ved færgelejerne og op ad Havnegade og Jesses Mole.
Jeg var spændt på at se hvordan det stod til ved vort elskede klubhus
og det kan I jo selv se på disse billeder. Jeg har efterfølgende hørt at
der kun trængte vand ind i små mængder og at skaderne derfor var
begrænsede - men truende ser det da ud.
Højvandshilsen fra Stig Renè Jørstrøm

Side 9

Roposten nr. 3 2017

Tak for alt Vagn
Søndag den 4. juni 2017 – det var Vagns 90 års fødselsdag!
Vagn Jørgensen æresmedlem i Svendborg Roklub.
Vi var 30 personer (medlemmer af SR og familie), der ønskede at være
med til Vagns sidste tur på vandet. Vagn havde besluttet, at hans aske
skulle strøs ud over Svendborg Sund. Ole Hansen havde arrangeret
turen med 7 robåde og en følgebåd.

Vagn fik den sidste rotur og den sidste lange rejse. Vi medbragte
blomster og små skibe med lys i vores robåde. Det var en rigtig
flot dag, hvor vejret strømmen og selv et marsvin ønskede at sige
farvel. Bådene blev samlet på 2 rækker ved baronessens bro tæt
under Bregningeskoven. Strømmen førte stille og roligt aske,
blomster og de små både med lys ned mellem bådene. Det var
meget stemningsfyldt og en flot måde at sige farvel til Vagn på.
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Vel hjemme i Roklubben havde Vagns datter Anna, sørget for en
god frokost med øl og snaps. Jo Vagn kom godt afsted.
Tak for alt Vagn
Jan Rishave

Foto: Ole Hanen
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Nyborgvej 2-5700 Svendborg- Tlf. 62213313-www.jsxl.dk
Åbningstider: Mandag-fredag 9.00-17.30-Lørdag-søndag 9.00-16.00
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Den MAGELIGE rotur i weekenden d 16 - 18 juni.
Arrangør: Margit
Deltagere: Lene L - Lone C - Lise - Inge - Ingrid - Margit
Margit var sidste efterår på langturs-styrmandskursus og skulle i denne
weekend aflægge sin praktiske prøve. Turen var opslået på rokort længe
forinden, og vi blev ialt 6 tilmeldte, så det passede til 2 både. Lene L var
hendes assistent og skulle "holde øje med" at alt blev husket og gik rigtigt til.
Turens mål var 2 overnatninger i Skarøhytten, - Avernakø rundt om lørdagen
og syd om Tåsinge på hjemturen søndag.
Desværre var vejrguderne ikke med os i den weekend, vi måtte grundet for
meget blæst om fredagen, vente med at tage afsted til lørdag formiddag,
hvor det stadig blæste en del, men heldigvis dejligt varmt og med en flot
skinnende sol. - Roruten blev derfor omlagt, hvor det blev besluttet, at ro til
Ballen havn, så vi kunne indtage frokosten, derefter nå Fjellebroen til kaffetid
og derfra videre til Skarøhytten.

- Heller ikke her gik det som planlagt, da det blæste for meget til at kunne
sætte ud fra Ballen til Fjellebroen, så det blev droppet og vi måtte opholde os
i Ballen hele eftermiddagen og håbe på, at blæsten ville lægge sig sidst på
eftermiddagen, så vi kunne komme over sundet til hytten.
Det blev til ca 5 timers ophold i Ballen, hvor vi spiste, dasede i solen og gik en
tur til Syltemae camping og købte is. - Inge havde bagt dejlig kage, Lise havde
kaffe med, og Margit havde øl, så vi manglede ikke noget - kun at vinden ville
lægge sig, så vi kunne ro videre.
Kl. 17.30 satte vi ud, stadig i blæsevejr, men vi var seje og trak godt i årene, så
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efter godt en time ankom vi til bugten ved hytten, fik bådene på land med de
nye bådruller, som Lone havde lært at "håndtere/dirigere", og vi kunne nu
med rette smile/grine lidt og sige: så langt - så godt.
Bagage - bagage - bagage - hold da helt ferie hvor vi slæbte - tasker, poser,
sække, madvarer, sovegrej til hytten - vi havde proviant og tøj til "flere uger"
og ville i hvert fald ikke komme til at sulte, ej heller tørste.
Ved hytten sad 3 mænd på terrassen og nød en øl (måske flere?) de skulle
også overnatte, men måtte "tage til takke" med den udendørs terrasse, hvor
de allerede havde anbragt deres udstyr.
Aftensmaden var en
dejlig lasagne som
Lise havde lavet
hjemme, tilmed salat
+ flutes, diverse, som
blev lavet i hytten, og
med Margits tyske øl
og adskillige dunke
vin, var vi "godt
beredte" til en
hyggelig aften i
dejligt selskab med
de udendørs mænd, Henning B - Claus
T - Per K, som ud på aftenen kom
indendørs (de var sikkert lidt
nysgerrige - eller tørstige?) og
sør´me´........om ikke de var så flinke at
tage hele opvasken, også efter os
tøser - tak for det.
Trætheden og tilfredshedsfølelsen
efter en "skumtoppe-rotur" - dejlig
mad - vind/sol i ansigterne fik os til at
sige godnat omkr. kl. 23 - nu ventede
der en spændende dag om søndagen,
hvor vi skulle ro hjem syd om Tåsinge. - Det blev som planlagt, de højere
magter havde hørt vores bøn, vinden lagde sig stille og roligt op af
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sig stille og roligt op af formiddagen og efter en vel tilrettelagt morgenmad
med alverdens valgmuligheder for diverse smagsløg - oprydning, rengøring og
tømning af hytten - kunne vi kl. ca 10.30 sætte kursen mod Skovballe havn,
derfra videre rundt om pynten til den planlagte frokostpause i Stjovl havn tæt
på Siødæmningen.
Det var en pragtfuld rotur i varmt, solrigt vejr med udsigt til hele øhavet,
færgerne, sejlbådene, fuglene og et hav så gennemsigtigt, at vi kunne spejle
os og rette lidt på make-up´en - undervejs måtte vi stoppe, sidde musestille i
bådene og betragte den store flotte havørn med sit
vulgære næb, på toppen af klippen syd for Skovballe, et
sjældent syn i lille DK - det siges, den har indtaget en
lækker penthouse lejlighed i et stort træ ved siden af
Sk.havn - mange har set den, så den er blevet dansker
med visum og venter nu på fast opholdstilladelse.Frokostpausen i Stjovl havn forløb perfekt - vi sad i vandkanten, spiste og betragtede livet på den lille jollehavn,
hvor mange"indfødte" hyggede sig under halvtaget
til skibsladen med øl/diverse.
Næste stop var Valdemar Slot til et hvil og kaffe, men vi skulle jo lige over
Luskebugten, og da det var begyndt at blæse lidt op, vidste vi godt, vi måtte
gemme vores kræfter til den 1½ km. - Det lykkedes begge både at ro over i
stor bølgegang, vinden kom næsten direkte fra vest, og selv om kursen var
Nørreskoven for at komme i læ, ja så endte vi lige ud for sandstranden ved
slottet - perfektus da det var målet, (ok, den anden båd nåede ind til
Nørreskoven og fik læ de sidste par hundrede m.) - et hurtigt stop og lidt
kaffe, så var vi snart hjemme. Kl. var nu lidt over 19, bådene skulle tømmes og vaskes, det var kun en smal
sag - det vigtigste var, vi alle var kommet godt hjem uden skader på hverken
personer eller både. - Og.........det aller vigtigste var, at vi alle 6 havde nydt
turen, fået god motion, hjulpet hinanden, været søde ved hinanden og kun
mobbet for sjov. - Den MAGELIGE TUR var fuldført
TAK TIL DIG MARGIT for en dejlig tur - du var DEN PERFEKTE ARRANGØR og
VÆRTINDE - du fortjener DIT DUELIGHEDSBEVIS - også tak til Lene som
medarrangør.
De bedste ro-hilsener Ingrid
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Tlf. 6221 2895
Mølmarksvej 100, Svendborg
Pølsebord kr. 89 min. 6 pers.
Kogt landskinke m/røræg og asparges, røget
skinkefilet m/ røræg og asparges, røget og
almindelig rullepølse, jagtpølse,
æggeskinkepølse,porthousepølse,
champignonpølse, fransk hvidløgsalami,
skinkesalami, pebersalami, peberbidder,
cognacpaté og fransk hvidløgspaté.
Tillæg for brød, smør og fedt kr. 16

Lækre håndmadder kr. 12 pr. stk.
Luksussmørrebrød fra kr. 24 pr. stk.
Dagens ret mandag til fredag kl. 11 – 17
Kr. 55 pr. portion.
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Svendborg Sportsfestival
- fandt sted lørdag den 17. juni
Svendborgs mange idrætsforeninger viste eksempler på, hvor mange
former for motion og idræt, man kan dyrke i Svendborg.
SR deltog naturligvis også. Vi havde præsentationsroning i havnen.
Jørgen Weber speekede veloplagt, mens de 4 bådtyper blev
præsenteret.
Albani, Thurø, Syvstjernen og vores ungdomsroer Hanus i Coastalbåd.
Vi kunne godt have ønsket os flere tilskuere. Næste år vil vi anmode
om at få et bedre tidspunkt på dagen.
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Foto: Bent Bach

Tekst: Marianne

Praktiske oplysninger
Udmeldelse eller adresseændring:
Skal ske skriftligt til såvel kassereren som medlemskartoteket. NB!
Medlemskabet er fortløbende og ophører kun ved udmeldelse og betaling

Nøgle:

af skyldigt kontingent.
Depositum 200,- hos Willy Lund. Tlf. 20 94 08 86 Mail: willyl52@gmail.com
WwwwWWWWWWWWWWWWillylundsaah@hansen.m

Bådleje af andreail.dk
klubber:
saah@hansen.mail.dk

SR´s egne både kan lejes. Leje af DFfR´s udstationerede både skal ske ved
henvendelse til Helle Skovsgaard tlf. 62 21 72 01.

Andre klubbers overnatning:
SR udlejer lokaler i klubhuset samt i Skarø Hytten.

Rovennerne af Svendborg Roklub:
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til Erhard Rasmussen 23 23 78 37
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Side
20

Roposten nr. 3 2017

Side
21

Roposten nr. 3 2017

132 dage på formandsposten!
Jeg havde ingen anelse om, at en formand i SR
havde så meget at tage stilling til og så mange
konkrete opgaver. Det er et held, at det er
frivilligt arbejde, for med timeløn kunne det
blive en anseelig udskrivning. Heldigvis er der
flere i og uden for bestyrelsen, som yder en stor
og værdifuld frivillig indsats.
Den nye bestyrelse kæmper bravt med
hejseværk, både, vedligehold af hus og hytte, reglementer, forordninger,
PR virksomhed og medlemmernes mangeartede krav og forventninger
til klubbens liv og daglige drift.
Jo der er nok tage sig af.
Jeg vidste nok, at der var flere fraktioner i SR, men jeg troede, der var
rummelighed og accept for hinandens forskellighed. Det har overrasket
mig, at opleve nedgørende omtale af rokammerater med andre ønsker
og ambitioner rent romæssigt end ens egne. Det er en dårlig vane. Smid
den overbord!

Lad det være et fælles mål, at SR skal være en klub, hvor alle
medlemmer føler sig velkomne. Hvor man kan ro korte eller lange ture
med ligesindede. Siden vi fik rokort.dk er klubbens roede km øget
betragteligt. Men det væsentligste er, at flest mulige kommer på vandet,
når de har lyst.
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Mange km er flot. Fine ture er godt. Men rart samvær er bedst. Det kan man
dyrke på land og til vands og på alle slags ture. Det handler om motivation at man vil det!
Vi opkræver ikke km-penge for
roede kilometer. Alle betaler
samme kontingent og bidrager
økonomisk til klubbens drift.
Alle bør også tage del i det
fælles ansvar, at holde hus og
både i pæn stand.
På den indvendige side af porten
i bådhallen hænger en kost til fri
afbenyttelse. Den må bruges af
alle, når som helst gulvet i
bådehallen eller ophalerpladsen
trænger til rengøring.
Nu er det midsommer. Der er fuld gang i roningen, og næsten alle både
kommer i vandet. Forhåbentlig får vi snart de to nyeste tilbage i flåden med
udbedring af spændholt og småfejl.
Rigtig god og fornøjelig ro-sommer til alle!
Marianne
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Gunnar & ROPOSTEN
Gunnar har i en lang årrække lagt et stort arbejde i udgivelsen af
ROPOSTEN.
Trykningen har stort set været financieret via annonceindtægter.
Willy har været primus-motor i kontakten til annoncører, og han er
cyklet rundt med bladet efterfølgende. Det har været et stort arbejde.
Interessen for det trykte blad er dalende. Vi har et ret stort
overskudslager af ROPOST blade. Det er spild af tid og penge. En del
læser den digitale udgave.
Bestyrelsen har besluttet at modernisere klubbens
informationskanaler. Roposten udkommer ikke længere som blad, men
overføres til de elektroniske medier.
Den digitale udvikling har givet os rokort.dk, mail, facebook,
hjemmeside og mobiltelefon. Her forgår den moderne kommunikation.
I fremtiden vil Svendborg Roklub betjene sig af ;
rokort.dk med links/ hjemmesiden med faktuelle oplysninger/
facebook med deling af oplevelser, fotos og formidling i lukket
medlemsgruppe.
De, der ikke har pc hjemme, kan få vejledning i brug af klubbens pc i
bådhallen eller anmode børnebørnene om hjælp.
Nye vaner kræver tilvænning, motivation og en aktiv indsats. Ved
fælles hjælp klarer vi det.
Stor tak til Gunnar for årelang, ihærdig og engageret indsats med
ROPOSTEN.
Bestyrelsen v. Marianne
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Kære læsere af Roposten
Udviklingen har overhalet Roposten.
I skrivende stund er beskeden fra bestyrelsen, at bladet lukker med
nærværende nummer.
Med et ønske om hurtig, effektiv og tæt kommunikation på kryds og
tværs mellem de forskellige grupperinger i foreningen er det oplagt at
ty til de moderne elektroniske hjælpemidler. Og jeg håber, at
bestyrelsen med en grundigt gennemtænkt plan vil bringe
informationsniveauet i klubben op på et højere stade end hidtil.
Før jeg lukker maskinen, vil jeg sige tak til alle jer, der gennem årene
har fundet tid til at sende indlæg til Roposten. Jeres tekster og billeder
har simpelthen været det, som har båret og sat sit præg på bladet.
En særlig tak vil jeg rette til følgende:
Leif Nielsen, som jeg for ti år siden overtog redaktionen fra. Leif har
stået bi, når min edb-tekniske formåen ikke slog til.
Lise Andresen, som i sin tid tegnede mange af de annoncer, som stadig
har kunnet ses i bladet.
Willy Lund, som på mange måder har givet en hånd med. For eksempel
er meget af det informative stof tilvejebragt af ham. Desuden har han
de senere år hentet bladene på trykkeriet og uddelt mange af dem til
medlemmer med adresse i Svendborg.
Niels Fog-Petersen, som troligt har lagt
bladene ind på hjemmesiden.
De bedste hilsner til jer alle

Gunnar Clausen
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Svendborg Roklub
Østre Havnevej 20, 5700 Svendborg
Tlf.: 62 22 44 86. Hjemmeside: www.svendborgroklub.dk
Funktioner og poster:
Funktion

Adresse

Telefon

Navn

E-mail

Mobil

Formand:

Stængelvænget 21

Marianne Heide

5700 Svendborg

Næstformand:

Hovedvejen 46

Jørgen Weber

5771 Vester

29 16 93 35

mariannemaj1@gmail.com

40 10 06 45

jw@jwluftfoto.dk

42 26 16 73

kasserer@svendborgroklub.dk

29 70 27 06

reimersknud@gmail.com

20 30 17 99

dam46@live.dk

3071 6088

oester@ofir.dk

61 16 27 31

helle.skovsgaard@gmail.com

2094 0886

willylund52@gmail.com

22 58 88 16

else.bylov@jubii. dk

21 68 74 90

ortoft@kabelmail.dk

22 31 34 88

uggaugga@hotmail.com

Skerninge
Kasserer:

Skårupøre Strandvej

Grethe Fuglkjær

83. 5881 Skårup

Rochef:

Ramsherred

Knud Reimers

5900 Rudkøbing

Husforvalter:

Johan Lumbyesvej 4

Carsten Dam

5700 Svendborg

Petersen
Bådforvalter:

Ørbækvej 292

Preben Østergaard

5700 Svendborg

Sekretær

Krøyersvej 16

Helle Skovsgaard

5700 Svendborg

Instruktionskoor.

Krøyersvej 16

Willy Lund

5700 Svendborg

Køkken:

Tvedhaven 51

Else Bylov

5700 Svendborg

Outriggerudvalg

Toldbovej1A3.mf.

Casper Ørtoft

5700 Svendborg

Sponsorudvalg:

Troensevej 20

Maria Black

5700 Svendborg

Side
26

Roposten nr. 3 2017
Funktioner 2:
Medlemskartotek:

Bøgeløkken 11

86 89 03 48

Bodil Aagaard

5700 Svendborg

20 15 53 04

dille@privat.dk

Udlejn. egne både:

Lone Clemmensen

4089 8607

loc@dlf.org

Udlejn. af klubhus:

Flagspættevej 4

62 20 57 61

hvergel4@hotmail.com

Margit Hvergel

5700 Svendborg

22 91 40 88

Udlejn. af

Lone Clemmensen

4089 8607

loc@dlf.org

DFfR udst.både

Krøyersvej 16

61 16 27 31

helle.skovsgaard@gmail.com

Helle Skovsgaard

5700 svendborg

Hjemmesiden:

Vildrosevej 4

61 28 57 25

nfp@nielsfog.dk

Niels Fog

5700 Svendborg

Roposten:

Nyborgvej 453

21 28 27 94

glcmlc@mail.dk

Gunnar L. Clausen

5881 Skårup

Facebookprofil

Lille Eng 1c

40 16 52 41

majabritt@gmail.com

Majbritt Kjærulff

5700 Svendborg

Rokort.dk

Knastvænget 10 B

38 79 36 35

SvendborgRoklub@gmail.com

Benny Gliese

5700 Svendborg

Rovennerne:

Stubbevangen 6

23 23 78 37

erhard@mail.tele.dk

Erhard Rasmussen

5700 Svendborg

Skarøhytten og
SR-gæsterum
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Bemærk ændringer nedenfor:
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Svendborg Roklubs bestyrelse har fået nye
mail adresser
Formand Marianne Heide

2916 9335

formand@svendborgroklub.dk

Næstformand Jørgen Weber

4010 0645

naestformand@svendborgroklub.dk

Rochef Knud Reimers

2970 2706

rochef@svendborgroklub.dk

Husforvalter Carsten Dam
Petersen

2030 1799

husforvalter@svendborgroklub.dk

Materialeforvalter Preben
Østergaard

3071 6088

Kasserer Grethe Fuglkjær

4226 1673

kasserer@svendborgroklub.dk

Sekretær Helle Skovsgaard

6116 2731

sekretaer@svendborgroklub.dk
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