Måske lidt trist nu - men den 29. marts kl. 11 har vi standerhejsning
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Aktivitetskalender Forår 2015
Dato

Kl

Aktivitet

Ansvarlig

4/3

19.00

Oppustning af redningsveste

René

5/3

17.30

Pakning af redningsveste

René

5/3

18.30

Torsdagsspisning

Ninna/JetteE

29/3

11.00

Standerhejsning m. brunch

Jan/Stella

9/4

19.00

Tirsdagsspisning

Kokken ?

19/4

08.00

Start på morgenroning

Knud Trykker

Marts

April

22/4

Græsk roklub Tolo (Nyborg)

27/4

18.30

K-styrmandskursus i SR

Claus Lerche

28/4

20.00

Sidste svømme- og saunaaften

Rasmus

29/4

18.30

K-styrmandskursus i SR

Claus Lerche

3/5

10.00

Standerhejsning på skarø

Ninna?

7/5

19.30

Grill med eget kød

Salatbar?

20.00

Grill med eget kød

Salatbar?

Maj

Juni
4/6

Se flere aktiviteter på rokort.dk
HUSK Svømning tirsdag aften kl. 20 indtil 28/4
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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/formiddagsroning
Quinderoning

Knud Trykker
Christen

Tirsdag

5.55
10.00
17.00

Morgenroning
Tirsdagspigerne
Sved på panden (herrer)

Knud Trykker
Elsbeth
Knud Hansen

Onsdag

5.55
8.00
18.30

Morgenroning
Formiddagsroning
Fællesroning

Knud Trykker
Christen
Willy

Torsdag

5.55
17.00

Morgenroning
Klubaften*

Knud Trykker
Willy

Fredag

5.55
8.00

Morgenroning
Formiddagsroning

Knud Trykker
Christen

Søndag

10.00

Klubroning kort/lang tur

Willy

Helle Skovsgaard

*) 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.
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BESTYRELSENS BERETNING FOR
2014
Bestyrelsen har i år holdt 8 bestyrelsesmøder
samt diverse medlemsmøder og udvalgsmøder.
Medlems- og udvalgsmøder afholdes for at
bestyrelsen kan få feedback på dens arbejde, og
for at medlemmer og udvalg kan komme til
orde. Det er bestyrelsens indtryk, at møderne er
frugtbare for deltagerne.
Desuden har bestyrelsen haft en del møder
internt og eksternt med f.eks. håndværkere og andre relevante parter for at
undersøge mulighederne for nye tiltag i SR.
Et af bestyrelsens fokusområder er økonomi og medlemmer. Området
hænger sammen på den måde, at jo flere medlemmer des bedre økonomi.
Medlemstallet har i år ligget mellem 151 og 139, en forskel der kan mærkes
på bundlinjen. Når vi alligevel har en god økonomi på trods af ret store
udgifter til forbedringer, vedligehold og nyt romateriel, skal det ikke
glemmes, at det i høj grad skyldes sponsorater, tilskud og gaver.
Derfor har kontingentforhøjelse været et tema i bestyrelsen, der har den
holdning, at det er en balancegang. Vi vil gerne have flere penge i kassen for
at modstå et faldende medlemstal, men hvis medlemmer melder sig ud p.g.a.
stigende kontingent, er vi lige vidt.
Et er dog sikkert, at hvis vi ikke kan forvente, at medlemmerne tager ansvar
og yder en frivillig arbejdsindsats, og vi ikke får de sponsorpenge, gaver eller
tilskud som hidtil, vil det være vanskeligt at opretholde nuværende
aktivitetsniveau med nuværende kontingent. I år har vi således få afslag på
vores sponsoransøgninger. Og har sluttet,at større investeringer som
Skarøhytten og hejseværk først sættes i værk, når sponsor-penge er i hus.
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M.h.t til tilgang og afgang af medlemmer følgende. Vi har hidtil fået de fleste
nye medlemmer via mund til mund metoden og roskolen. Roskolen er nok
under afvikling, da anstrengelserne ikke svarer til resultatet. Der vil i stedet
blive satset på åbent hus dage som i 2014 gav godt resultat. Desuden håber
vi, at et samarbejde med Svendborg Senior Idræt vil give pote.
Og bestyrelsen modtager gerne forslag og initiativer, der kan rekruttere
yngre medlemmer.
Vi skal hver især og sammen være med til at få medlemmer til at trives i SR.
Derfor støtter bestyrelsen alle tiltag, som kan være med til at styrke den
sociale og sportslige profil i SR. Tiltag som torsdagsspisning, rokort-dk, fælles
roture arrangeret i eget farvand og i ind- og udland, muslingetur m.m. er
sådanne tiltag.
Tilbage til andre fokuspunkter. Skarøhytten foreslås hævet a.h.t.
oversvømmelse, og der er indhentet tilbud på udskiftning af vinduer og utæt
træværk. Bestyrelsen har besluttet en trinvis udskiftning, der starter med nye
vinduer og døre samt fugning af vægge for at undgå fugt og råd, så hytten er
klar til standerhejs.
Et andet fokus har været optimering af energiforbruget i klubhuset. Vi kan
heldigvis se, at forbruget er faldet efter isolering af loftet og ny termostater.
Derfor har vi søgt og fået tilskud fra kommunen til isolering af loftet i
bådhallen. Arbejdet skulle gerne være færdigt inden standerhejs. Og give en
yderlig besparelse.
Et tredje fokus har været etablering af bådehejs. Der er undersøgt 3 mulige
løsninger, og pt arbejdes der på at vælge den bedste og ikke mindst mest
sikre løsning, og få indhentet tilbud, så vi kan søge fonde.
Et fjerde fokusområde er vedligehold af bygninger og lokaler. En meget lille
flok meldte sig til maling af husets vandside, der er sat ny lås i dør til bådehal
og efter ønske ringeklokke op ved hoveddør. De udendørs vandhaner er
flyttet ind i bådehallen, så vi undgår at få stjålet spulepistolerne.
Fortsættes
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Når det gælder både, årer og andet bådemateriel, er der indkøbt 2
coastalbåde og årer og en bådvogn. Coastalbådene bruges flittigt og med
fiberårer er vi efterhånden godt med. Vi mangler kun 2 for at være hele vejen
rundt.
Et af vores medlemmer har præsenteret bestyrelsen for et forslag til
finansiering af en ny super flot toer+ i træ. Bestyrelsen støtter forslaget, som
vedkommende selv vil præsentere senere.
Roning er jo omdrejningspunktet i SR. Og der er i sandhed gået til den både
på vandet og i ergometret. Roere har enkeltvis overgået sig selv og hinanden,
og sammen har vi roet et – i hvert fald for uindviede – ufatteligt antal km. De
flittigste har fået deres velfortjente beviser og hyldest ved
standerstrygningen.
At vi så også igen i år bankede Rudkøbing i ”Den evige Jøde” er kun en lille,
men ikke uvæsentlig detalje. Næste år måske i SR`s klubtrøjer.
Bestyrelsen er fuld af begejstring over den måde vores nyanskaffelse rokortdk bliver brugt på. Det bliver rost fra alle sider og har vist sig at have flere
anvendelsesmuligheder end først ventet. Super anskaffelse.
Bestyrelsen bestræber sig på, at kommunikationen med medlemmerne skal
være så god som muligt. Dertil har vi Roposten, hjemmesiden, rokort-dk,
bestyrelsens referater – nu på rokort-dk - og diverse opslag samt mund til
mund metoden.
Heraf fremgår de fleste af de forskellige arrangementer og tiltag, som
rosæson 2014 har budt på. Og heraf fremgår også – helt eller delvis – at
standerhejsning, kæntringsøvelse, besøg af gymnasiet, klargøring af
Skarøhytten, standerstrygning og store vaskedag samt mange flere
arrangementer har været velbesøgte og gode oplevelser for os medlemmer.
Bestyrelsen vil på egne og de øvrige medlemmers vegne sige tak til alle, der
på vand og på land har givet en hånd – stor som lille – med til at få SR til at
fungere. Og erindre om, at medlemmernes indsats er helt afgørende for, at
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SR fortsat kan være roklubben, hvor vi kan være os selv bekendt, og hvor vi
kan komme med fornøjelse.
Og så håber bestyrelsen, at generalforsamlingen vil tage godt imod
beretningen, der vil kunne læses i Roposten.

På bestyrelsens vegne
Christen Stampe
Formand

Dødsfald
Midt i februar døde Dagny Pedersen, og dermed
mistede Svendborg Roklub en af sine markante og
trofaste medlemmer. Formiddagsroerne var hendes base
og få var de gange, hun ikke mødte op. Både her og ved
arrangementerne var hun altid hjælpsom med det
praktiske. På jysk gav hun klart udtryk for, hvad hun
mente om dette og hint - ikke mindst ude på roturene. Førhen roede hun en
masse korte såvel som lange ture, og selv om hun var midt i firserne kunne
man de sidste år se hende ved åren.
Dagny var vigtig for klubben - og klubben var vigtig for Dagny.
Hun nåede, at være i klubben i 16 år.
GC
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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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Årerne
I mange sportsgrene må udøverne selv medbringe de redskaber, som nu er
nødvendige fx golfkøller eller tennisketchere. Med hensyn til roning kan det
af mange grunde ikke lade sig gøre.
Men derfor kunne man godt drømme om, at roerne selv skulle tage deres
egne personlige årer med - så var der nok nogle, som ville passe bedre på
dem, end det sker i dag.
Som bekendt er et åreblad en kompliceret og sårbar sag. Det kan knække,
hvis der bliver trådt på det, og det bliver ridset, hvis det skurer hen over ru
ting.
Vi, der prøver at holde årerne i en ordentlig stand, har aldrig oplevet, at de
før har været så ridsede som i år. Fx. var Albanis toer-åre slidt igennem alle
lag ind til den lysebrune kerne. Ridserne findes på bladenes "rygside" og har
hovedsagelig retning på langs af bladet. Dette antyder, at skaden opstår, ved
at åren skubbes ind over flydebroens ru overflade ved afgang og tillægning.
Vi beder derfor jer alle om at være påpasselige ved at løfte årerne i stedet for
at lade dem glide på broen.
NB. En åre koster 3000 kr.

Så højt behøver I altså heller ikke at løfte dem.
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Kort referat af generalforsamlingen i SR
50 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Den forløb i god stemning og
forholdsvis god ro og orden.
Formanden fremførte bestyrelsens beretning om det forløbe år. Beretningen
blev godkendt med klapsalver. Den kan i sin fulde udstrækning læses andet
steds i dette nummer.

Efter at forskellige spørgsmål var besvaret kunne regnskab og budget
godkendes. Den økonomiske situation for klubben er foreløbig gunstig,
men et svagt faldende medlemstal bekymrer.
Et forslag om en forhøjelse af kontingentet med 10 kr pr. måned fra
2016 blev vedtaget.
Påskønnelser af forskellig art blev uddelt til følgende:
Damernes km-pokal blev overrakt til Ninna. Jødepokalen til
kaproningsbesætningen repræsenteret ved Leo. Kaninpokalen til Else.
Chr. minde pokalen til Benny. Herrernes km-pokal til Casper (ej tilst).
Ergometerpokalen til Bent Haar (ej til stede).
Et forslag om, at udelukkende ro-km roet i SR-regi kunne indgå i
optællingen kunne ikke finde flertal.
Derimod var der flertal for, at optalte ergometer-km skal være roet i
SR's motionsrum.
Valgene var i vid udstrækning genvalg. Således er bestyrelsen uændret.
Dog er Ninna nu valgt som suppleant. Flemming er valgt som
revisorsuppleant.
Tilidsposter havde nogle få nybesættelser:
Instruktion: Willy Lund koordinerer
Udlejning af klubhus: Margit Hvergel
Aktivitetsudvalg: Marianne Heide og Lene Lund Bragger
Rokort.dk: Benny Gliese
Outrigger: Casper Ørtoft.
GC
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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.

11

2015

ROPOSTEN Nr. 1

2015

Nyt fra rochefen
Opdatering af dit e-Rokort.
Jeg skal sørge for, at din svømme- og vesteprøve bliver registreret på dit eRokort før standerhejsningen.
Til gengæld vil jeg bede dig om, at du lægger et vellignende foto ind på siden
med dine personlige oplysninger. Opskriften har Benny berettet om i Ropost
3 – 2014 side 18-19. Bladet ligger på hjemmesiden www.SvendborgRoklub.dk
Når du er inde på Rokort.dk, lader du markøren pege på en rokammerats
navn, og du ser straks et foto - ellers er det på vej! Tilmed er der oplysninger
om roerens aktivitetsniveau.
Oplevelsesture 2015
læser du mere om på www Roning.dk. Her kan du også bestille gratis
elektronisk Nyhedsbrev fra Dansk Forening for Rosport.
Årlig test af oppustelige redningsveste
er planlagt til onsdag den 4. marts kl. 19, hvor roere med privat vest møder
op og får den registreret. Samtidig hjælper vi hinanden med kontrol af
klubbens veste under ledelse af René. Testen tager ca. 1 døgn, så vi mødes
igen om torsdagen kl. 17.30 til pakning og skal være færdige før
fællesspisningen.
Maden tilbereder ikke sig selv
Jeg har videreført Preben Lundsteen’s tradition omkring grill m/salatbar eller
middagsret en torsdag først på måneden – og der er stor tilslutning. Dog
mangler vi frivillige kokke de næste 3 måneder, så interesserede kan
henvende sig til Marianne Heide eller Lene Lund Bragger, som nu er
tovholdere for projektet.
Medlemstal / Instruktion. 139 roere
er klar til den nye sæson, og jeg har allerede haft ergometerintro for to
kvinder, der kender etablerede
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roere. Jeg registrerer nye roere og sender dem på vandet med en instruktør 3
gange, hvorefter svømmeprøve og indmeldelse afleveres til Bodil. Derefter 3
ture mere med anden instruktør osv.
Velholdte robåde.
Forhåbentlig bliver der rift om pladsen i værkstedet de sidste 4 uger før
stander- hejsningen, så hele bådeparken står top
trimmet før en spændende ny rosæson.
Vel mødt 29/3 kl. 11 (Husk tilmelding og stille ur frem)
Venlig hilsen Willy

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 19 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 arbejdsramte kan nå
på job. (Fredag morgen har vi kaffe med).
Sæsonafslutning. Juleuro . Vinterfest.
SÆSONSTARTEN I ÅR er søndag den 19. 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 Knud_Bente@yahoo.dk senest søndag den 12. april.
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BROGADE 29, NYBORGVEJ 110
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Brevkassen
Svar til Petrea og Theobald m. fl.
I skriver om, at I og flere andre på det sidste har hørt mærkelige raspeog bankelyde, når I tilfældigvis har været et smut nede i bådehallen.
Der har også været en underlig syntetisk lugt, og endelig har enkelte
hørt stemmer, skønt der ingen var at se.
Før uhyggen og rygterne breder sig
alt for uhæmmet, skal jeg straks
berolige jer alle. Lugten og lydene
kommer fra værkstedet. Det er et
langt, smalt lokale, som man kan
komme ind i fra bådehallen. Jeg
anbefaler jer meget, at I prøver at
kigge derind. Så vil I nemlig se nogle
af de roere, som I møder i bådene
om sommeren.
De er i færd med at gøre materiellet
i stand efter en skøn rosæson 2014,
og det ser endda ud til, at de hygger
sig med arbejdet. Så de uhyggelige
forestillinger, I havde, kan I roligt
glemme.
Måske vil I blive opfordret til at tage et nap med, men det kan I jo bare
lade, som om I ikke hører, det er der jo så mange andre, der gør.

Vi ses i flot vedligeholdte både om en måneds tid!
Husk standerhejsning den 29. marts kl. 11.
GC
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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 Fynske Bank: 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. 100,- 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 Willy Lund (tlf. 20 94 08 86)

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

Bådforvalter:
Preben Østergaard

Ørbækvej 292
5700 Svendborg

3071 6088

oester@ofir.dk

Instruktionskoor.
Willy Lund
Turudvalg:
Ninna Larsen

Krøyersvej 16
5700 Svendborg
Bladvænget 20
5700 Svendborg

6221 7201
2094 0886
62 21 40 12
40 82 23 72

willylund52@gmail.com

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

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
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Rosenvej 16
5874 Hesselager

bsogcs@hesselagermail.dk

fysninnalarsen@sydfynsnet.dk
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Funktioner 2:
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
Casper Ørtoft

Toldbovej1A3.mf.
5700 Svendborg

21 68 74 90

ortoft@kabelmail.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@sydfynsnet.dk

Udlejn. af klubhus:
Margit Hvergel

Flagspættevej 4
5700 Svendborg

62 20 57 61
22 91 40 88

hvergel 4@hotmail.com

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

majabritt@gmail.com

Rokort.dk
Benny Gliese

Knastvænget 10 B
5700 Svendborg

38 79 36 35

svendborgroklub@mail.com
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ROPOSTEN Nr. 1

B

Selv vinterroerne ville
nok betakke sig den dag

ROPOSTEN
SVENDBORG ROKLUB
Østre Havnevej 20
5700 Svendborg
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