På grund af ”sætternissen” er medlemsliste ikke med i denne udgave

” – nu kommer solen og den lange dag tilbage”
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Aktivitetskalender

Forår 2014

Dato

Klokken Aktivitet

Ansvarlig

28/2

18.00

Rovennernes generalforsamling

Hans L J

6/3
30/3

18.30
11.00

Fællesspisning
Standerhejsning m/brunch kl. 11
Tilmelding: Stella

Christen
Christen

3/4
15/4
23/4

18.30

Fællesspisning
Deadline Roposten
Kursus: Korttursstyrmand

Lene L B
Gunnar
Willy

Ro-skole
Ro-skole
Svømme- og saunaaften
Kursus: Korttursstyrmand

Bodil
Bodil
Willy
Willy

18.30 –
21.30

26/4
27/4
29/4
30/4

20.00
18.30 –
21.30

1/5
4/5
17-19/5

17/20
Afg. 10

Ro/grill
Standerhejsning på Skarø
St. bededagslangtur til ?

Willy
Ninna
Ninna

5/6
12/6

8.00
17/20

Langtur omkring Tåsinge
Ro/grill

Ninna
Willy

Der tages forbehold for ændringer
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Ugeskema
FASTE AKTIVITETER
Rodage i udendørssæsonen:
DAG
KL.
AKTIVITET
Mandag

Kontakt

5.55
8.00
16.15

Morgenroning (Se opslag)
Kaffebord/ormiddagsroning
Quinderoning

Finn
Christen

Tirsdag

5.55
10.00
17.00

Morgenroning
Tirsdagspigerne
Sved på panden (herrer)

Finn
Elsbeth
Knud Hansen

Onsdag

5.55
8.00
18.30

Morgenroning
Formiddagsroning
Fællesroning

Finn
Christen
Willy

Torsdag

5.55
17.00

Morgenroning
Klubaften*

Finn
Willy

Fredag

5.55
8.00

Morgenroning
Formiddagsroning

Finn
Christen

Helle Skovsgaard

Søndag
10.00 Klubroning kort/lang tur
Willy
*) Som regel første torsdag i hver måned maj-september: Ro og Grill.
Tilmelding til salatbaren. Kød skal du selv tage med.
Ved opslag og mails bliver du gennem rosæsonen inviteret på langture af
kortere eller længere varighed.
Via rokort.dk kan du selv invitere til rotur, når det passer dig.

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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Tak til de mange roere som allerede har aflagt svømme- og vesteprøver.
Nu håber jeg de sidste ca. 43 når det inden 30. marts - ellers popper de ikke
op på rokort.dk til standerhejsningen, hvor Benny Gliese med flere vil
undervise interesserede medlemmer i brugen af den nye elektroniske
rojournal.
Roere, der ønsker at deltage i klubbens K-styrmandskursus den 23. og 30.
april, bedes henvende sig til mig senest den 13. april.
Venlig hilsen Willy

På grund af overvældende stofmængde kan Roposten først bringe
det nye roreglement i næste nummer. Men det er/bliver opslået i
klubhuset. Red.
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Bestyrelsens beretning for 2013
År 2013 har i sandhed været et skelsættende år i SR`s historie. Men først de
tørre facts.
Bestyrelsen har holdt 8 møder, 2 medlems- styrmandsmøder samt 1
instruktions- og udvalgsmøde. I alle møderne arbejder bestyrelsen og øvrige
deltagere på at fastholde gode tilstande og udvikle SR, så den kan være så
attraktiv for medlemmerne som muligt.
Vi har også haft en del møder med eksterne parter som håndværkere,
kommunen og ikke mindst 2 leverandører af projekt flydebro.
Når bestyrelsen bruger ordet skelsættende om 2013, er det fordi det nu
endelig er lykkedes at få den broløsning, som man gennem årtier har anset
for uopnåelig.
Selvom samarbejdet med
leverandørerne har været særdeles
arbejdskrævende og frustrerende,
f.eks. mangler flytning af slisken
stadig, så skal det ikke ødelægge
vores glæde og stolthed. Nu ligger
den der, den fungerer fint og har
bestået stormprøven.
Bestyrelsen har bl.a. et fast punkt på dagsordenen: Medlemstallet som er
hele grundlaget for klubbens eksistens. Tallet har de senere år været meget
stabilt, i år mellem 158 og 147.
Nogle medlemmer kommer til på roskolen – i år med 15 deltagere. Andre
kommer til senere. Det stiller krav til instruktørerne, der gisper efter nyt blod.
Bestyrelsen har opfordret til, at medlemmerne melder sig til DFfR`s kurser
betalt af SR. At være instruktør er en positiv måde at bidrage til klubbens liv.
I alt er det blevet til 22 nye medlemmer, men også med en afgang af
medlemmer.
Vi forsøger at spørge ind til udmeldelser. Har medlemmet været utilfreds
med noget, eller er forklaringen – som oftest – flytning, alder eller lignende.
Vores arbejde bestræber sig på at give nye medlemmer en god oplevelse fra
starten, og så forsøge at fastholde dem, ved at gøre dem til en del af vores
fællesskab. En opgave som alle medlemmer har part i, men som også kan
påvirkes gennem vores indretning af ugens aktiviteter. Derfor diskuteres og
justeres emnet løbende med bestyrelsens formænd og udvalg.
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Sikkerheden ligger bestyrelsen meget på sinde. Derfor arbejder vi løbende
med at formulere et roreglement, der optimerer sikkerheden for den enkelte
roer. Det kan være med nye regler for vestebrug, rofarvand, svømmeprøve,
vinterroning o.a.
Det er bestyrelsen, der udstikker de rammer, som alle skal overholde for at
ulykker kan undgås. Hvis roere kommer i problemer, kan bestyrelsen drages
til ansvar, hvis roreglementet ikke tager højde for sikkerheden. Det er
derfor vigtigt at roreglementet er præcist. Styrmænd og roere skal kende og
overholde reglerne og være klar over deres ansvar, når de går på vandet.
Bestyrelsen har altså ansvaret for et præcist roreglement, og styrmanden
og mandskabet har ansvaret for at følge reglerne.
Arbejdet med roreglement og
sikkerhed foregår naturligvis i en
positiv dialog med medlemmerne.
Interessen for at blive kortturslangtursstyrmmand er ikke stor.
Ærgerligt fordi disse kurser sætter
fokus på roerens sikkerhed og ansvar.
Vi opfordrer derfor igen til at melde sig
til disse kurser, som klubben betaler.
Bestyrelsen er af den opfattelse, at nøglen til et godt klubliv forudsætter, at
det praktiske omkring huse og materiel er i orden.
Derfor er der brugt penge på følgende områder:
I køkkenet er der 2 nye komfurer og nyt køleskab. Der er installeret nyt
gasfyr, motionsrummet er ommøbleret p.g.a. nye ergometre og kondicykel.
Der er indkøbt nye standere til både og flagstænger, en ny toer bådvogn og
fiberårer er på plads i bådhallen samt andre småting, og uden for ligger
flydebroen og vugger.
Glemmes skal ikke, at terrassen har fået en ordentlig omgang med slibepapir
og lakpensel.
Skarøhytten har fået ny vandpumpe, frostsprængte vandarmaturer er skiftet,
vinduerne malet, og redskabsskuret er tømt for ragelse, og hver brugbar ting
har fået sin plads.
Også i år har det knebet med frivillige hænder på Skarø.
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Og så til det som det hele drejer sig om: At disse velfungerende rammer –
synes bestyrelsen – og det set up af aktiviteter, der også er til rådighed, bliver
brugt af medlemmerne.
Et kig i Roposten eller på hjemmesiden afslører aktivitetskalenderen og
ugeskemaet, der er indgangen til en lang stribe af planlagte arrangementer. I
bådene, i klubhuset, ude og hjemme, i indland og udland.
Og så er der alle de aktiviteter, som medlemmerne individuelt tager initiativ
til.
På vandet har vi tilsammen tilbagelagt 48641 km. Eller i snit 362 km pr. roer.
Ikke dårligt. Og nogle har roet sig til guld- og sølvårer eller roet sig en pukkel
til, andre går mere op i sæler, marsvin og hejrer, og nogle har fået hele
pakken.
Hvis de mange dejlige ture og oplevelser så er sluttet på vores dejlige terrasse
med lidt grillmad, en god salat og lidt godt
at drikke, mens oplevelserne deles, så er
det forklaring nok på, at man er glad for sin
roklub.
En lille smuttur – Den evige jøde – den
traditionelle dyst mod Rudkøbing Roklub,
blev i år suverænt vundet af vores seje
gutter.
En af forudsætningerne for at initiativerne nævnt i beretningen er blevet til
noget, er SR`s gode økonomi.
De seneste tildelinger af sponsorpenge og kommunal støtte er helt afgørende
for, at det ikke har været nødvendigt at stille forslag om
kontingentforhøjelse.
Uden de ekstra midler måtte vi sænke ambitionsniveauet eller hæve
kontingentet.
En anden forudsætning for at realisere vores ønsker er den frivillige indsats
mange medlemmer yder i det daglige på
en lang række områder. Uden den
opbakning ville SR ikke være den roklub,
som vi alle kan være glade for og stolte af.
Så stor tak til alle for både penge og
indsats.
Og kunne du ønske dig endnu bedre
forhold og endnu flere aktiviteter, er det
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ikke for sent for dig at udvise ejerskab og tage ansvar og give en hånd med.
Skulle I savne noget i beretningen, henvises til bestyrelsens referater og
indlæg i Roposten.
Bestyrelsen håber, at generalforsamlingen vil tage godt mod beretningen,
som vil være på skrift i næste nummer af Roposten.

På bestyrelsens vegne
Christen Stampe, fm.

Standerhejsning 30. marts

Nu Fynske Bank
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Det er en fryd for øjet, når Svendborg
Roklubs både stryger af sted over
Sundets glitrende flade, især når hele
besætningen har den karakteristiske og
iøjnefaldende klubdragt på.
Og nu kan Lise ud over de kendte
modeller byde på en elegant nyhed:
Bluse med lange ærmer og rund hals
SE den – prøv den – den vil klæde de fleste
Men de gamle modeller kan naturligvis også leveres, så nu er udvalget:
Bluse med korte ærmer: 200 kr
Bluse uden ærmer: 200 kr
Bluse m. lange ærmer og rund hals 225 kr
Bluse med lange ærmer, krave og
lynlås: 275 kr

Bluserne bestilles hos Lise
Andresen tlf. 62 21 92 62, mobil
50 41 01 82
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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. 11 pr. stk.
Luksussmørrebrød fra kr. 23 pr. stk.
Dagens ret mandag til fredag kl. 11 – 17
Kr. 50 pr. portion.
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Kunne du tænke dig at ligge med båden i sivene ved Bregninge Skov og opleve
solopgangen over Thurø, medens du nyder din kaffe og et friskbagt rundstykke ?
Hvis svaret er ja - bør du overveje at blive MORGENROER.
Morgenroerne i Svendborg Roklub blev etableret i 1972. I begyndelsen var vi tre
mand. P.t. er vi 17 registrerede roere.
Vores aktiviteter er :
Morgenroning mandag til fredag i ro sæsonen. Mødetid kl. 05.55. Kl. 07.00 er vi
færdige med afrigningen, så de arbejds- ramte kan nå på job. (Fredag morgen har vi
kaffe med).
Sæsonafslutning omkring medio september (for så bliver det desværre for mørkt om
morgenen). Vi slutter med en lille formiddags tur på vandet, hvorefter vi får brunch
og holder ”generalforsamling”.
Juleuro (det kalder vi vores julefrokost) holdes den sidste fredag i november.
Vinterfest holdes den første lørdag i februar (med partnere).
SÆSONSTARTEN I ÅR er søndag den 6. april. Mødetid kl. 08.00 til en lille rotur. Kl.
09.30 er der brunch. Pris kr. 75 alt incl. – også en lille skarp. Hvis du er blevet fristet
,er du meget velkommen. Bindende tilmelding på hofinn@gmail.com senest
fredag den 28. marts.
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Referat af Generalforsamling i Svendborg Roklub.
Onsdag den 05.02.2014 kl. 19 i Klubhuset.
41 medlemmer var mødt op. Formanden bød velkommen.
1. Valg af dirigent og referent
Lars Barnebjerg blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at indkaldelsen var sket i
overensstemmelse med gældende regler.
Gunnar Clausen blev valgt referent.
2. Valg af to stemmetællere:
Helle Skovsgaard og Svend Aage Hansen blev valgt.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formand Christen Stampe fremlagde beretningen. Den blev enstemmigt godkendt
4. Uddeling af påskønnelser, flidspræmier og lignende.
Rochef Willy Lund uddelte pokaler, årer og bluser:
Sølvårer/bluser: Knud Hansen, Preben Østergaard, Ole Skyum Rudolf, Michael Friis,
Elsbeth Riken, Bodil Aagaard, Inge Nytofte Jørgensen.
Guldårer/bluser: Willy Lund, Ninna Larsen, Peter Klug-Andersen, Casper Ørtoft.
Ninna Larsen og Casper Ørtoft tildeltes de to kilometerpokaler.
Ergometerpokal: Casper Ørtoft. Kaninpokalen: Flemming Hansen.
Christiansmindepokalen: Arne Egelund Jensen.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kasserer Jon Ousen fremlagde regnskabet og svarede på nogle spørgsmål. Fx kunne
det oplyses, at Skarøhytten er betalt.
Regnskabet blev godkendt uden indsigelser.
6. Fastlæggelse af budget for 2014 til godkendelse
Næstformand Jan Rishave fremlagde budgettet. Det blev godkendt.
7. Fastlæggelse af kontingent for 2015 til godkendelse
Jan Rishave foreslog uændret kontingent. Det godkendtes.
8. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag var indkommet.
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9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
Formand: Christen Stampe blev genvalgt
Materialforvalter: Niels Fog blev genvalgt
Rochef: Willy Lund blev valgt (for ét år)
Suppleant: Rene Kjeldsen blev valgt
Det lykkedes ikke at finde nogen til den anden suppleantpost.
10. Valg af to revisorer
Hans Lindholm Jørgensen blev genvalgt. Tove Møller trådte ind på den anden
revisorpost.
Som suppleant valgtes Flemming Hansen.
11. Valg af udvalgsformænd efter klubbens aktuelle aktiviteter
Posterne blev besat med følgende medlemmer:
Instruktion Bodil, Udlejn. Skarø Ninna, Tur Ninna, Udlejn. Klubhus Lise,
Både Preben Ø, Udlejn. både SR Ninna, Udst.både Helle, Hus Niels, Skarø Arne,
Hjemmeside Niels, Køkken Stella, Sponsor Finn, Roposten Gunnar,
Outriggere Rene Kj.
12. Eventuelt
Christen vil tage en tørn til som formand, fordi der er opbakning og støtte i den
øvrige bestyrelse og fra andre i klubben
Der rejstes spørgsmål angående ambulancefolks mulighed for i nødstilfælde at kunne
komme ind i klubhuset. Evt. ringeklokke ved hoveddør. Bestyrelsen ser på sagen.
Niels: Der ønskes frivillige til en række vedligeholdelsesopgaver på huset. Se
kommende opslag.
Hjertestarter: Det er foreløbig droppet.
Der ønskes lysdæmpere i pejsestuen.
Lars Barnebjerg:
Tak for god ro og orden.
Christen: Tak til Lars for dygtig ledelse af mødet.
6. februar 2014
Gunnar Clausen, referent
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De første både går ud
ved standerhejsningen
2011

BROGADE 29, NYBORGVEJ 110
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Svendborg Roklub

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Indmeldelse:
Indmeldelsesblanket (forefindes i klubben) skal udfyldes og afleveres samtidigt med
svømmebevis for 300 meter (fra svømmehal) til Bodil Aagaard, medlemskartoteket.
Kontingent
for
Unge, u/18 år
Seniorer, o/18 år ***)

Betaling
Pr. halvår
Pr. år
*)
**)
164,300,780,1.430,-

*) Betalingsdatoer: 1. rate: 15. januar, 2. rate: 15. juli.
**) Medlemmer, der betaler for et helt år ad gangen får 1 måneds rabat.
***) 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.
OBS! Ved for sen indbetaling opkræves kr. 50,- i rykkergebyr første gang, kr. 200,- anden
gang.

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

Nøgle:
Depositum 200,- hos Svend Aa. Hansen. (tlf. 62221037. Mail saah@hansen.mail.dk)
saah@hansen.mail.dk
Annoncering i ”ROPOSTEN”
tegnes af Åse Buhl (tlf. 62 22 26 69)

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.

Andre klubbers overnatning:
I Roklubben samt Skarø Hytten aftales med Ninna Larsen, tlf. 62 21 40 12.

Rovennerne af Svendborg Roklub:
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til Hans Lindhom Jørgensen,
Tlf. 41 56 11 91
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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
Formand:
Christen Stampe

Adresse

Telefon
Mobil
62 25 27 70
22 99 75 17

E-mail

Næstformand:
Jan Rishave

62 21 52 52
28 90 93 14

jan.rishave@gmail.com

Kasserer:
Jon Ousen

Bjørnemosevej
4
5700 Svendborg
Mira Mare 3
5700 Svendborg

62 20 83 43

kasserer@svendborgroklub.dk

Rochef:
Willy Lund

Krøyersvej 16
5700 Svendborg

6221 7201
2094 0886

willylund52@gmail.com

Husforvalter:
Niels Fog-Petersen

Vildrosevej 4
5700 Svendborg

62 20 57 25
61 28 57 25

nfp@nielsfog.dk

Materielforvalter:
Preben Østergaard

Ørbækvej 292
5700 Svendborg

3071 6088

oester@ofir.dk

Instruktionschef:
Bodil Aagaard

Bøgeløkken 11
5700 Svendborg

86 89 03 48
20 15 53 04

dille@privat.dk

Turudvalg:
Ninna Larsen

Bladvænget 20
5700 Svendborg

62 21 40 12
40 82 23 72

fysninnalarsen@sydfynsnet.dk

Køkken:
Stella
Aabo Fog-Petersen
Rovennerne:
Hans
Lindholm Jørgensen
Sponsorudvalg:
Finn Pedersen

Vildrosevej 4
5700 Svendborg

62 20 57 25
61 69 57 25

Stella.aabo@gmail.com

Vesterløkken
11.1
5700 Svendborg
Albechsvej 6, st
5700 Svendborg

41 56 11 91
62 2132 73

Kirsten-hans@get2net.dk

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

Rosenvej 16
5874 Hesselager

Roposten 2014
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bsogcs@hesselagermail.dk
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Hjemmesiden:
Niels Fog

Vildrosevej 4
5700 Svendborg

61 28 57 25

nfp@nielsfog.dk

Roposten:
Gunnar L. Clausen

Nyborgvej 453
5881 Skårup

21 28 27 94

glcmlc@mail.dk

Outriggerudvalg
René Kjeldsen

Lindeskovhaven 7
5260 Odense S

23 41 67 32

renekjeldsen@hotmail.com

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@sydfynsnet.dk

Udlejn. af klubhus:
Lise Andresen

Kirsebærvej 26
5700 Svendborg

62 21 92 62
50 41 01 82

Udlejn. af
Skarøhytten
Ninna Larsen
Facebookprofil
Majbritt Kjærulff

Bladvænget 20
5700 Svendborg

62 21 40 12
40 82 23 72

fysninnalarsen@ sydfynsnet.dk

Skovløkke 28
5700 Svendborg

40 16 52 41

makj@mail.dk

HUSK Rovennernes generalforsamling
fredag den 28. februar kl. 18.
Tilmelding hos Hans
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Flydebroen bestod
sin prøve, da
orkanen rasede

ROPOSTEN
SVENDBORG ROKLUB
Østre Havnevej 20
5700 Svendborg
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