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Aktivitetskalender
Dato

Aktivitet

Ansvar

24/2

RoVennerne: Generalforsaml.

Erhard

2/3

Fællesspisning

E og L

22,23/3

Afprøvning af redningsveste

Preben?

Standerhejsning - brunch

Marianne/Else

Fællesspisning

E og L
Erhard

2/4

Kl

11.00

6/4
23/4

15.00

25/4

18.30

RoVennerne afholder SR's 123-års
Jubilæum (kaffe, boller og lagkage)
Korttursstyrmandskursus 1

2/5

18.30

Korttursstyrmandskursus 2

Claus Lerche

18/5

19.00?

Møde i aktivitetsudvalget

Knud R

DFfR pr. langtursstyrmandskursus

Knud R

9-11/6

Claus Lerche

En lang række korte og lange ture
er under planlægning

Ekstraordinær
generalforsamling kan
imødeses
Det utrolige er sket: Der er indsendt så mange indlæg til dette
nummer af Roposten, at nogle må vente til næste nummer.
I indendørssæsonen er der svømning hver tirsdag kl. 20 - 21 i
svømmehallen på Centrumpladsen.
Ud over den gode motion kan man aflægge svømme- og vesteprøve
her. I forbindelse hermed tilbyder Marianne svømmeinstruktion.
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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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Generalforsamling 2017
Svendborg Roklub.
Onsdag den 8. februar kl. 19 i klubhuset

Referat
Foruden dagsordenen var diverse bilag udsendt på forhånd.
1. Valg af dirigent og referent
Henholdsvis Poul Weber og Gunnar Clausen blev valgt
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet
2. Valg af to stemmetællere
Ole Hansen og Ib Andersen blev valgt
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.
Beretningen blev godkendt
4. Uddeling af påskønnelser, flidspræmier og lignende
Knud Reimers foretog uddelingen. Km-pokal: Casper, km-pokal
kvinder: Ninna, ergometer-km: Peter Wandler, årets kanin:
Hanus, Chr.minde pokalen: Susanne.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2016 til
godkendelse (bilag1)
Jan Rishave fremlagde regnskabet i kassererens fravær.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
6. Fastlæggelse af budget for indeværende år til godkendelse
(bilag1)
Jan fremlagde budgettet. Budgettet blev godkendt.
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7. Fastlæggelse af kontingent
Ingen ændring i kontingentet. Enstemmigt vedtaget.
8. Behandling af indkomne forslag (bilag 2 og 3).
Knud Reimers havde foreslået en række ændringer af klubbens
love (bilag 2): Ændringsforslag til §5: "Klubbens love,
reglementer, instrukser og DFfR's relevante reglementer, som
ethvert medlem er forpligtet til at være bekendt med, skal være
opslået i klubhuset og offentliggøres på klubbens elektroniske
medier."
Ændringsforslag til §12: "Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der
vælges for 2 år ad gangen på ordinær generalforsamling, således
at 4 medlemmer er på valg i ulige og 3 er på valg i lige årstal.
Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens
medlemmer - hvoriblandt formanden eller næstformanden - er til
stede." (KR havde foreslået, at mindst 6 skulle være til stede, men
indvilgede i ændringen.)
Ændringsforslag til §10: "Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2
suppleanter
a) Formand, b) Næstformand, c) Rochef, d) Kasserer, e) Sekretær,
f) Husforvalter, g) Materielforvalter, h) 2 suppleanter.
Ændringsforslag til §18 sidste punktum: "Ved klubbens ophør
overføres alle aktiver til rosporten på Fyn."
Der var flertal for forslagene, som herefter skal endelig vedtages
på en ekstraordinær generalforsamling.
Bådehejs - bådeliftesystem (Bilag 2). Desuden var der fremsendt
en orientering på bestyrelsens vegne. Formand, næstformand,
husforvalter og kasserer.
Knud Reimers fremlagde sit forslag om at skifte leverandør og
bestille bådhejs hos et lokalt firma.
Formanden begrundede, at man skulle opretholde bestillingen hos
den oprindelige leverandør.
Knud Reimers frafaldt sit forslag.
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Bilag 3. Forslag fra Ninna Larsen om ændring af Svendborg
Roklubs love vedr. bestyrelsessammensætning og ændring af §18
kunne ikke finde flertal. Ninnas forslag om, at aktive udvalg
skulle have et anslået budget fik 27 stemmer for, 12 imod og 20
hverken for eller imod. Forslaget var dermed bortfaldet.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
Formand
Næstformand
Rochef
Kasserer
Suppleant
Suppleant

Christen ønskede at
Marianne Heide valgt
stoppe
Jan genopstillede ikke Jørgen Weber valgt
Knud Reimers valgt
Jon opstillede ikke
Grethe Fuglkjær valgt
Arne Garbøl valgt
Ninna Larsen

10. Valg af 2 revisorer
1 revisorsuppleant

Hans Lindholm og Jette Kjær valgt
Flemming Hansen valgt

11. Valg af udvalgsformænd efter klubbens aktuelle aktiviteter
Instr.koor - Willy valgt
Aktivitsudv - ingen
Både
- Preben valgt
Outrigger - Casper valgt
Skarø
- Christen valgt
Køkken
- Else valgt
Sponsorer - Marie Black valgt
Jubilæumsudvalg- udsættes
Ro og grill mv: Lene og Ellis

Udlejn. Skarø/klubhus - Lone C valgt
Udlejn. Klubhus
- Margit valgt
Udlejn. Både SR
- Lone C valgt
Udst.både
- Helle valgt
Hjemmeside
- Niels valgt
Roposten
- Gunnar valgt
IT rokort.dk
- Benny valgt
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12. Eventuelt
Opfordring: Sæt venligst jeres billede på rokort.dk. Få evt. hjælp
af Benny.
Carsten gjorde opmærksom på SupportEnergi
Ninna gjorde opmærksom på kommende naturarrangement.
Derefter blev der udtalt megen tak til de afgående og held og
lykke til de tiltrædende.
62 medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Dirigent: Poul Weber

Referent: Gunnar Clausen

Den afgående
bestyrelse og
dirigenten

Trods visse uenigheder foregik generalforsamlingen i god
ro og orden
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BESTYRELSENS BERETNING FOR 2016
Bestyrelsens arbejde har også i år taget udgangspunkt i møder.
Dels 8 bestyrelsesmøder med dagsorden og referat, hvor det
planlægges og besluttes, hvilke aktiviteter og områder, der skal
arbejdes med. Medlemmer, der læser referaterne, vil nikke
genkendende til de faste punkter: Økorapport og medlemstal, Nyt
fra formand, næstformand, rochef og hus- og materielforvater,
Roposten, kalender og hjemmesiden. At de er på hver gang viser,
at bestyrelsen prioriterer at følge disse områder nøje, så der kan
gribes ind om nødvendigt. De øvrige punkter afspejler de aktuelle
emner, der arbejdes med. Det kan være evaluering og planlægning
af arrangementer, igangsætning af ny projekter og opfølgning af
tiltag, der er sat i gang.
Som skrevet i tidligere beretninger kommer så det praktiske
arbejde med at føre beslutningerne ud i livet: kommunikere med
udvalg, medlemmer, indhente tilbud hos håndværkere og
virksomheder og meget andet.
Eksempler på nogle af de områder, der haft bestyrelsens fokus er:
aktivitetsplanen, check af forsikringer, gennemgang af klubhus og
skarøhytten med henblik på vedligehold, anskaffelse af nyt
materiel som både og ergometre og ting til den almindelige drift i
køkken og på værksted.
Af aktiviteter er der naturligvis den store aktivitet på vandet.
Korte, lange, tidlige og sene roture. Men også aktiviteterne i
svømmehal, ergometre og ved grillen og torsdagsspisningerne
vidner om et levende klubliv – motionsmæssigt og socialt. Det
meste fremgår af aktivitetsplanen, og det der ikke er med der, kan
man finde på rokort.dk, der bliver flittigt brugt. Og det er
glædeligt, at der er flot fremmøde til arrangementer som f.eks.
standerhejsning, standerstrygning og medlemsmøde.
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I klubhuset er der indhentet tilbud på reparation af vindskede
under standeren, og en ny sliske ligger og venter på at blive lagt
ud af egne medlemmer. På Skarø er der repareret for råd i gulvet i
hjørnerne og sat tagrender op for at mindske slagregnen. En ny
beklædning af hytten udvendigt, afventer en vurdering af hævning
af hytten, efter der igen har været vand inde ved seneste storm.
Selv om SR har en fornuftig økonomi, vil det ikke være muligt at
gennemføre alle de økonomisk tunge projekter, bestyrelsen har
arbejdet med uden fondsmidler og tilskud udefra. 2 ny toere +,
reparation og ny beklædning af Skarøhytten, 3 bådelifte, 3
bådevogne, ny sliske, ny ergometre m.m. Så heldigvis har vi søgt
og fået så mange penge, at vi har kan komme i mål med det meste.
Men bestyrelsen lægger vægt på, at der helst skal være en buffer.
Bestyrelsen understreger igen, at sammenhold gør stærk. Uden
mange medlemmers indsats ville vi ikke have den velfungerende
roklub, som vi synes vi har. Stor tak for det.
Og så vil den afgående formand, næstformand og kasserer sige tak
for samarbejdet og tilliden. Vi synes, at vi sammen med skiftene
bestyrelsesmedlemmer har været med til at vedligeholde og forny
SR på en lang række områder og skabe mulighed for den gode og
vigtige klub-ånd.
Stort held og lykke
med opgaven til den
ny bestyrelse.
På bestyrelsens
vegne
Christen Stampe
Formand
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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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MEDLEMSLISTE
PR. 1. FEBRUAR 20017

Medlemslisten er IKKE indlagt i denne digitale udgave af
Roposten.
I stedet sendes den særskilt, så medlemmer kan printe den ud
som et selvstændigt bilag
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Det er med stolthed, ydmyghed og glad forventning, at jeg nu tiltræder som
nyvalgt formand for SR.
Alle ved, at det ikke er min rotekniske viden eller mit kendskab til Dansk
Forening for Rosport, som har kvalificeret mig til formandsposten.
Når jeg alligevel har haft mod til at sige ja til at løfte opgaven, er det fordi, jeg
ved, at der hos denne klubs medlemmer findes en stor, bred og kompetent
viden, som jeg forventer at kunne trække på og gøre brug af. Uden jeres
medvirken går det ikke. Formanden behøver ikke vide alting selv, bare man
ved, hvem man skal spørge.
Formanden er blot ”kransekagefiguren” ovenpå fundamentet. Det er
fundamentet, der bærer. Medlemmerne udgør fundamentet.
At gøre reklame for klubben og tegne den udadtil, får jeg ikke svært ved. Jeg
føler ægte glæde og begejstring for SR, og håber jeg kan være med til at
tiltrække nye medlemmer.
Jeg er godt klar over, at jeg nok kommer ud for omskifteligt vejr ligesom på
vandet. Havblik, sol og medstrøm den ene dag, andre dage blæst og regn og
besværlig trafik. Sådan er det, når man vover sig ud! Men jeg står heldigvis
ikke alene. Jeg blir del af et hold, en bestyrelse, som jeg har tillid til.
Det er mit mål, at fortsætte den linie, som den tidligere bestyrelse har lagt:





At stemning og trivsel i klubben har høj prioritet.
At SR skal være et godt sted for alle medlemmer, og nye skal føle sig
velkomne.
At alle tager del i fællesskabet. Et højt informationsniveau skal
stimulere interesse og ansvarsfølelse.
At vi satser på gode roture for alle, uanset ambition og rotekniske
niveau. At den svageste altid har vetoretten.
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At vi alle hjælper med de praktiske opgaver. Nogle medlemmer yder
en stor og beundringsværdig indsats i køkken, rengøring, værksted,
bådklargøring, rampe mm. Det er til stor gavn og glæde for os alle. De
fortjener, at vi giver dem en hjælpende hånd i stedet for at drive
rovdrift og tage det som en selvfølge.
 Alle yder – alle nyder!
SR er et interessefællesskab omkring roning og samvær i og udenfor bådene.
Her er trivsel for både sjæl og legeme.

Marianne Heide

Tak for nu.
Som I ved, takker formand, næstformand, kasserer og sekretær af i
bestyrelsen, efter at vi i henholdsvis 8, 13 (Jan) år har forsøgt at bringe
SR godt videre, så den står som et attraktivt tilbud til medlemmerne.
Vi synes, at vi er nået et godt stykke vej med opgaven, takket være
samarbejdet med skiftende bestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd
og øvrige medlemmer.
Tillid og ordentlighed har for os været vigtige elementer i dette
samarbejde. Vi ønsker den ny bestyrelse held og lykke med at bevare
og udvikle Svendborg Roklubs kvaliteter.
Især tak til Jan, Jon og Gunnar for altid trygt, velforberedt og hyggeligt
samarbejde gennem årene.
Christen Stampe
Afgående formand
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Som henholdsvis formand og næstformand har I, i en årrække, ydet en stor
og imponerende indsats for alle os medlemmer i SR.
Gennem 8 år har I side ved side lagt et stort arbejde her i klubben. Med
pligtfølelse og engagement har I taget jer af utallige, store og små spørgsmål
og problemstillinger vedr. roklubbens daglige drift og vedligehold.
I har stået i spidsen for en klub, hvor meningerne er mange, men også vidt
forskellige.
Hvor ønsker og behov til roklubbens aktiviteter og samværsformer har været
af stor variation.
Det har ligget jer meget på sinde, at stemning og trivsel skulle være bedst
mulig for flest mulige af medlemmerne. Det er i sandhed en balancegang,
som I har udført på fornemste vis og med hjælp af humor.

Det er i jeres ”regeringstid”, vi har fået indført rokort.dk. Hovedparten af
roklubbens medlemmer er begejstrede tilhængere af dette geniale system.
Ingen tvivl om, at det har øget både antal ture og km. Det er super nemt at
slå en tur op eller få en aftale i stand.
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På medlemmernes vegne vil jeg gerne
sige STOR tak for indsatsen og
”slæbet” med os. I har ydet et FLOT
arbejde som formand og næstformand
til gavn og glæde for os alle. TAK.
Heldigvis ses vi stadig i klubben og
på vandet.
Marianne Heide
Kasserer Jon Ousen er gået fra borde
Roklubbens kasserer gennem en årrække, Jon Ousen, har forladt ikke bare
SR, men også landsdelen. Jon er flyttet østpå.
Bestyrelsen vil hermed gerne sige tak til dig, Jon, for den
store og kompetente indsats, du har ydet til gavn for SR.
Med omhu og stringent punktlighed har du passet
klubbens pengesager, så selv kritiske revisorer aldrig har
kunnet sætte en finger på dine regnskaber.
Vi har de seneste år ikke set meget til dig i bådene, men
styr på regnskaberne har der hele tiden været. Der står
stor respekt om dit arbejde for SR.
Tak for vores tid sammen. Vi ønsker dig gode dage og
mange glæder i dit nye liv på Amager.
På bestyrelsens vegne.
Marianne Heide
Jons afløser er Grethe Fuglkjær, som det fremgår af referatet
fra generalforsamlingen.
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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

Navn

Telefon

E-mail

Mobil

Formand:

Stængelvænget 21

62 25 27 70

Marianne Heide

5700 Svendborg

22 99 75 17

Næstformand:

Hovedvejen 46

62 21 52 52

Jørgen Weber

5771 Vester

28 90 93 14

mariannemaj1@gmail.com
jw@jwluftfoto.dk

Skerninge
Kasserer:

Skårupøre

Grethe Fuglkjær

Strandvej 83, 5881

42261673

jvh@aabyskovmail.dk

29 70 27 06

reimersknud@gmail.com

20 30 17 99

dam46@live.dk

3071 6088

oester@ofir.dk

2094 0886

willylund52@gmail.com
fysninnalarsen@sydfynsnet.dk

Skårup
Rochef:

Ramsherred

Knud Reimers

5900 Rudkøbing

Husforvalter:

Johan Lumbyesvej

Carsten Dam

4

Petersen

5700 Svendborg

Bådforvalter:

Ørbækvej 292

Preben

5700 Svendborg

Østergaard
Instruktionskoor.

Krøyersvej 16

Willy Lund

5700 Svendborg

Turudvalg:

Bladvænget 20

62 21 40 12

Ninna Larsen

5700 Svendborg

40 82 23 72

Køkken:

Tvedhaven 51

22 58 88 16

else.bylov@jubii. dk

Else Bylov

5700 Svendborg

Outriggerudvalg

Toldbovej1A3.mf.

21 68 74 90

ortoft@kabelmail.dk

Casper Ørtoft

5700 Svendborg

Sponsorudvalg:

Troensevej 20

22 31 34 88

uggaugga@gmail.com

Maria Black

5700 Svendborg
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Funktioner 2:
Medlemskartotek:

Bøgeløkken 11

86 89 03 48

Bodil Aagaard

5700 Svendborg

20 15 53 04

dille@privat.dk

Udlejn. egne både:

Lone

4089 8607

loc@dlf.org
hvergel4@hotmail.com

Clemmensen
Udlejn. af klubhus:

Flagspættevej 4

62 20 57 61

Margit Hvergel

5700 Svendborg

22 91 40 88

Udlejn. af

Lone

4089 8607

loc@dlf.org

Skarøhytten og

Clemmensen
61 16 27 31

Helle.skovsgaard@gmail.com

61 28 57 25

nfp@nielsfog.dk

21 28 27 94

glcmlc@mail.dk

40 16 52 41

majabritt@gmail.com

38 79 36 35

SvendborgRoklub@gmail.com

23 23 78 37

erhard@mail.tele.dk

SR-gæsterum
DFfR udst.både

Krøyersvej 16

Helle Skovsgaard

5700 svendborg

Hjemmesiden:

Vildrosevej 4

Niels Fog

5700 Svendborg

Roposten:

Nyborgvej 453

Gunnar L. Clausen

5881 Skårup

Facebookprofil

Lille Eng 1c

Majbritt Kjærulff

5700 Svendborg

Rokort.dk

Knastvænget 10 B

Benny Gliese

5700 Svendborg

Rovennerne:

Stubbevangen 6

Erhard Rasmussen

5700 Svendborg
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Tak til jer, som på sure vinterdage
stred med den nye, lange, tunge
rampe.
Mere herom i næste nummer af
Roposten

ROPOSTEN
SVENDBORG
ROKLUB
Østre Havnevej 20
5700 Svendborg
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