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Aktivitetskalender 
 

Dato Kl Aktivitet Ansvar 
16/2  Morgenroernes vinterfest Kirsten A 

26/2 18.30 RoVennernes generalforsamling Erhard 

3/3  Fællesspisning Flemming 

8/3 19.00 Test af redningsveste 1  (Se rokort.dk) Kn. R/Willy 

9/3 19.00 Test af redningsveste 2 (Se rokort.dk) Kn. R/Willy 

12/3  Generalforsaml. DFfR  

15/3  Bestyrelsesmøde Christen 

16/3 18.30 Medlemsmøde Christen 

20/3 12.00 Frokost og foredrag (RoVennerne) Erhard 

3/4 11.00 Standerhejsning m. brunch Else Bylov 

5 og 7/4 18.30 Korttursstyrmandskursus Kn. R/Willy 

10/4 14.30 Roklubbens fødselsdag (Kaffebord) Erhard 

14/4  Fællesspisning evt. Ro og grill  

17/4  Morgenroernes sæsonstart m. brunch Kirsten A 

    

1/5  Standerhejsning på Skarø Ninna 

12/5  Ro og grill  

    

1/6 8 -11  Og 16 - 19  Åbent hus  

    

18/9  Morgenroernes sæsonslut  m. brunch  Kirsten A 
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Roposten nr. 1 2016 

 

Ugeskema 
FASTE AKTIVITETER         
Rodage i udendørssæsonen: 

DAG KL. AKTIVITET Kontakt 

Mandag  5.55 Morgenroning (Se opslag) Kirsten A 

 8.00 Kaffebord/formiddagsroning  Christen 

 16.15 Quinderoning Helle Skovsgaard 

Vinter 17.15  Ergometertræning (tilmeld) Casper 

Tirsdag 5.55 Morgenroning  Kirsten A 

 10.00 Tirsdagspigerne Elsbeth 

 17.00 Sved på panden (herrer) Knud Hansen 

    

Onsdag 5.55 Morgenroning  Kirsten A 

 8.00 Formiddagsroning Christen 

Sommer 17.00 Gigroning m. dobb.åre Casper 

Torsdag 5.55 Morgenroning  Kirsten A 

 17.00 Klubaften Se rokort.dk 

Vinter 17.00 Ergometertræning (tilmeld) Casper 

Sommer 17.00   Gigroning m. enkeltåre 4-gig Casper 

Fredag 5.55 Morgenroning  Kirsten A 

 8.00 Formiddagsroning Christen 

    

Søndag 10.00 Klubroning kort/lang tur Se rokort.dk 
 
Gigroning: Tilmeld dig på rokort.dk 
 
Via rokort.dk, opslag og mails kan du også selv invitere til roture.  
 

 
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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Generalforsamling 2016 Svendborg Roklub 

Referat 
 
Generalforsamlingen fandt sted den 3. februar kl. 19 i klubhuset med deltagelse af 67 
medlemmer. 
1. Valg af dirigent og referent 
Poul Weber og Gunnar Clausen valgt 
 
2. Valg af to stemmetællere 
Ib Andersen og Marianne Heide valgt 
 
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
Formand Christen Stampe aflagde bestyrelsens beretning (bringes i Roposten nr. 1) 
Ud over den først skrevne beretning tilføjede Christen nogle ord om de forskellige 
udmeldingerne vedrørende valg til bestyrelsen 
 
4. Uddeling af påskønnelser, flidspræmier og lignende 
Guldårer:  Preben Østergård, Peter Klug, Michael Friis 
Km pokal, damer: Ninna Larsen, 2323 km     Herrer: Niels Gammeltoft-Hansen, 5502.   
Årets kanin: Phuong Tran, 452 km    Roergometer:  Peter Wandler, 2015 km                                             
Årets roer/Christiansmindepokalen: Willy Lund 
 
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (bilag1) 
Kasserer Jon Ousen fremlagde regnskabet. Det blev enstemmigt godkendt 
 
6. Fastlæggelse af budget for indeværende år til godkendelse (bilag1) 
Næstformand Jan Rishave fremlagde forslag til budget for 2016. Det blev enstemmigt 
godkendt 
 
7. Fastlæggelse af kontingent 
Kontingentet fortsætter uforandret (for medlemmer over 18 år: 1 indbetaling a 
kr1540 årligt eller 2 indbetalinger a kr 840) 
 
8. Behandling af indkomne forslag 
Forslag om frivilligt arbejde i SR (bilag2) 
Forslaget blev kommenteret og diskuteret. Bestyrelsen blev pålagt at tage punktet op 
på et kommende medlemsmøde 
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Et forslag om medlemsmøde (bilag3) 
Forslaget gik ud på at få diskuteret klubbens funktion og struktur. Det kan 
fremlægges på et kommende medlemsmøde, som bestyrelsen skal 
arrangere. 
 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter  

Formand: Christen Stampe blev valgt             
Stemmetal: Christen 51 stemmer. Ninna Larsen 11 stemmer. 4 blanke                                                      
 
Hus- og materielforvalter: Carsten Dam Petersen blev valgt 
Stemmetal: Carsten 43 stemmer. Preben Østergaard 14 stemmer. 9 blanke 
 
Ikke på valg, rochef:  Willy Lund stoppede. Knud Reimers opstillede (1 år) og 
valgtes med applaus. 
2 suppleanter: Casper Ørtoft og Niels Fog  valgtes med applaus. 
 
10. Valg af to revisorer og en suppleant     
Hans Lindholm, Tove Møller, Flemming Hansen blev  valgt 
 
11. Valg af udvalgsformænd efter klubbens aktuelle aktiviteter 
Instruktionskoordinator:  Willy valgt  
  
Udlejning af Skarø/klubhus:  - 
Turudvalg:  Nina valgt 
Udlejning af klubhus: Margit valgt 
Bådeforvalter:  Preben valgt 
Udlejning af både SR:  –  
Hus        -          - Udstationerede 
både: Helle valgt  
 

Skarø: Bestyrelsen opfordres til at 
finde en       Medlemsregister: 
Bodil valgt 
Køkken: Else Bylov valgt  
Roposten: Gunnar valgt 
Sponsorudvalg: Finn valgt 
Hjemmeside: Niels F valgt 
Outriggerudvalg: Casper valgt                                           
ITkoordinator: Benny valgt 
 

12. Eventuelt  
Der udtaltes tak til bestyrelsen for godt arbejde og ros til dirigenten. 
Ninna opfordrede til, at der arbejdes med vedtægterne det næste år til 
fremlæggelse ved næste generalforsamling.  
Referatet er godkendt af dirigenten 
Skårup, den 5. februar 2016                         Gunnar L. Clausen, referent 
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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. 52 pr. portion. 
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Se evt.:www.bbchristiansminde.dk For 

nærmere aftaler og ønsker 
Kontakt os 20212254/61120841 

 
Som genbo til  

Svendborg Roklub 
har vi muligheden for 

at tilbyde overnatning m.m. 
i vores B&B Christiansminde 

med udsigt over Sundet  
i hjertevarme omgivelser 

 

 

  
 

 

http://www.bbchristiansminde.dk/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUzNnClqTKAhXJjiwKHU-qBzMQjRwIBw&url=http://bbchristiansminde.dk/&psig=AFQjCNELdvC49NErbF3TvRYLvFwAW303Hg&ust=1452684701284677
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Stof til Roposten skrives helst i Word og sendes til glcmlc@mail.dk. Send tekst og 

billeder så tidligt som muligt før deadline for det nummer, hvor I ønsker stoffet bragt. 

Bladet trykkes af ”tryk team”, Grønnemosevej 13, 5700 Svendborg.                                                                                                                                                                             

Gunnar Clausen, red.        
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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 19 registrerede roere.Vores aktiviteter er : 

Morgenroning mandag til fredag i rosæsonen. 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 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 17. april                                   

Tilmelding til morgenroning kan ske til på kirs.a@mail.dk. 
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Fællesspisning 
    

                           Ro og grill 
 
Årets første fællesspisning, 
Nytårskuren, blev et tilløbsstykke med 
45 tilmeldte. 
Starten var kulørte drinks og sultne, forventningsfulde maver. Stemningen 
var  munter og samtalerne gled let og ubesværet. Vi nød hinandens selskab i 
SR. 
 
Det er ren svir at være gæstekok i SR, for madglæde og tilfredshed er altid i 
top. 
 
Hvis du vil møde andre end dine sædvanlige ro-hold, er fællespisning den 
første torsdag i måneden et godt sted at være. Her kan vanvidsroere, 
magelighedsroere, motionsroere og tirsdagspiger m.fl. nyde en hyggelig aften 
i dejligt selskab og med god mad. 
 

Næste datoer er: 
(Torsdag den 11. febr.     V. Britta og Vibeke) 
Torsdag den 3. marts      v. Flemming 
(3. april har vi standerhejsning  - derefter er det ro & grill – men vi ser lige på 
vejret) 
Torsdag den 14. april 
Torsdag den 12. maj 
 
Lene L. & Marianne 
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BESTYRELSENS BERETNING FOR 2015 
 
Også i år har bestyrelsens arbejde delvis udmøntet sig igennem møder. 8 
bestyrelsesmøder er det blevet til. Her drøftes og besluttes alt, hvad der har 
med den ret komplekse drift af en roklub som SR at gøre. Det er lige fra øko-
nomi, vedligehold af huse og materiel, nyanskaffelser, regler for roning – især 
sikkerhed – og aftaler om udlejning, planlægning af roaktiviteter og sociale 
arrangementer og meget mere. 
 
Så kommer det praktiske arbejde med at føre disse beslutninger ud i livet: 
kommunikere med udvalg, medlemmer, myndigheder, håndværkere og 
andre. 
Det arbejde har bestyrelsen forsøgt at løse efter bedste evne og på en måde, 
der forhåbentligt kommer vores roklub og medlemmer til gavn og glæde. Om 
det så er lykkedes, må medlemmerne vurdere. 
Som det vil fremgå af punkt 5 og 6 på vores dagsorden, har vi en økonomi, 
der giver mulighed for at holde bådmateriel og huse i god stand. Og ved 
hjælp af tilskud og undertiden sponsorpenge også få råd til nyanskaffelser. 
Det kan være nye vinduer og dør på Skarø, nyt isoleret loft i bådehallen, årer, 
ergometre, bådvogne, gasgrill, ny lås i bådehallen, udsugning på værkstedet, 
solafskærmning i motionsrummet og mange andre ting, der gør dagligdagen 
lidt ”sjovere” for os medlemmer. 
Så bestyrelsen har altså forsøgt at skabe de rammer, der både for motionens 
og det sociales vedkommende er i orden og udvikles. 
Det kan den naturligvis ikke gøre alene. Så derfor skal der lyde en stor tak til 
de udvalgsmedlemmer og andre hjælpere, der sammen med bestyrelsen gør 
vores roklub til et godt sted at komme for alle medlemmer. 
Medlemsskaren har ligget på mellem 138 – 158. Nok til at økonomien hæn-
ger sammen. Tilgang og afgang af medlemmer sørger p.t. for, at økonomien 
balancerer. Det er en stor glæde og tilfredsstillelse for bestyrelsen at de 20 – 
25 nye medlemmer giver udtryk for, at de føler sig taget godt imod og hurtigt 
tager del i det fælles liv. Og åbent hus arrangementerne ser ud til at give 
pote. 
Sportsligt og socialt er bestyrelsen meget tilfreds med 2015. Ro-aktiviteten 
har - som nævnt ved standerstrygningen -  været formidabel, både i dagligt 
rofarvand , på langture som Tåsinge rundt, Ø-havsturen  
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og i udlandet på Themsen, i Scotland, i Grækenland og i Berlin. Og i svøm-
mehallen og motionsrummet bliver der gået til den. 
Også nyere tiltag som outriggerroning og rospinning ser ud til at være godt 
etableret. Og de ”faglige” arrangementer som medlems- og udvalgsmøder, 
check af oppustelige veste, kort- og langturskurser og kæntringsøvelse, er jo 
efterhånden en integreret del af klublivet. 
På det sociale plan har der også være travlhed og god tilslutning. Det er en 
fornøjelse, at medlemmerne møder talrigt op til standerhejs- og strygning, ro 
og grill og fællesspisninger, kanindåb og diverse julefrokoster. Og også ros til 
Ro-vennerne for at lave arrangementer til glæde for os medlemmer – også 
når de påtænker os med penge til nyanskaffelser. 
 
Var der så noget bestyrelsen ikke nåede i mål med. Sikkert en hel del. Bl.a. 
havde vi håbet at være i gang med etablering af bådehejs i bådehallen, 
reparation af kajkanten lang klubhuset og bedre tilbud på vores forsikringer. 
Og vi fik heller ikke helt det antal nye korttursstyrmænd som ønsket. Og vi fik 
ikke knækket koden m.h.t. hvordan vi får unge mennesker til at springe om 
bord. Vi har vist vores ansigt udadtil – først med en stand ved Kræftens 
arrangement i Christiansminde, og siden med en stand ved Silver Rudders 
arrangement ved Maritimt Centrum – dog uden den store effekt. 
Så der er nok at tage fat på fremover, for de der er parate til at tage en tørn 
ved Svendborg Roklubs ror. Som bestyrelsen skrev ud for nylig, kommer vi til 
at mangle en formand, næstformand, rochef og husforvalter. Af udvalgs-
formænd står vi uden køkkenforvalter og udlejer af Skarøhytten, gæsterum 
og egne både. De henvendelser vi har gjort, har ikke givet resultat. 
Bestyrelsen synes naturligvis, at det er mange, der skal erstattes på en gang. 
Men som det har flasket sig, må der nyt og friskt blod i båden. 
 
Men vi er optimister og tror på, at der blandt de medlemmer, der til daglig 
har så megen glæde af Svendborg Roklub, også er nogle, der er parate til at 
yde en indsats for fællesskabet. Som vi med glæde har gjort i en årrække.                                            
 
 
På bestyrelsen vegne 
Christen Stampe, formand 
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Nyt fra RoVennerne 

 
Den 29. januar startede vi med det første arrangement i 2016. Det var med et 
foredrag af købmanden fra REMA 1000, Edo Hasanbegovic. Han kom til 
Danmark som barn, og kunne ikke et ord dansk. 
Edo var god til at formidle om sin flugt fra Bosnien, opvækst i Danmark, til 
succes som købmand - samt sit syn på religion og involvering i samfundet for 
at hjælpe borgere med særligt behov.  
Inden foredraget blev serveret hvidløgsmarineret stegt oksemørbrad med 3 
slags salat. Edo havde butterdejssnegle med krydret kødfyld og ost med. En 
bosnisk egnsret hans mor havde lavet. 47 rovenner havde en hyggelig og god 
aften. Med det antal gav det selvfølgelig et pænt overskud til gavn for 
roklubben. 

 

FREDAG D. 26. FEBRUAR KL. 18.30 blev RoVennernes 

generalforsamling med spisning afholdt.  

SØNDAG D. 20.MARTS KL.12.00, er der lavet aftale med Torsten 

Nielsen, forhenværende kriminalreporter, om 2 store 

kriminalsager, han har dækket. Vi starter med at spise frokost, så 

1 times foredrag, kaffe pause, derefter sidste del af foredraget. 

SØNDAG D. 10. APRIL KL. 14.30, markerer RoVennerne SR`s 

fødselsdag, med boller og lagkage. Man kan f.eks. starte med en 

rotur om formiddagen og derpå deltage i kaffebordet. 

Der kommer selvfølgelig mere oplysning om arrangementerne. 

Mvh. RoVennernes bestyrelse. 

               
 
Har du lyst til at støtte RoVennerne, kan du melde dig ind ved at indbetale.Kr.100 for 
singler / Kr.175 for par på Reg.nr.: 2680 Konto nr.: 6272 958 244 Med oplysning om 
navn, adresse mobil nr. og mailadresse. 
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Roposten nr. 1 2016 

 

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 

Betaling 

Pr. halvår 

*) 

Pr. år 

**) 

Unge, u/18 år 164,- 300,- 
Seniorer, o/18 år ***) 840,- 1.540,- 

 

 
*) 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 

 

 

 

 
 

 
Bådleje af andre klubber: 
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. 
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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@svendborgroklu

b.dk 

 

Rochef: 

Knud Reimers 

 

Ramsherred 7   
5900Rudkøbing  

29 70 27 06 reimersknud@gmail.com 

Husforvalter: 

Carsten Dam 

Petersen 

Johan 

Lumbyesvej 4 

5700 Svendborg 

20 30 17 99 dam46@live.dk 

Bådforvalter: 

Preben 

Østergaard 

 

Ørbækvej 292  

5700 Svendborg 

3071 6088 oester@ofir.dk 

Instruktionskoor. 

Willy Lund 

Krøyersvej 16 

5700 Svendborg 

6221 7201 

2094 0886 

willylund52@gmail.com 

Turudvalg: 

Ninna Larsen 

 

Bladvænget 20 

5700 Svendborg 

62 21 40 12 

40 82 23 72 

fysninnalarsen@sydfynsn

et.dk 

 

Køkken:  

Else Bylov 

Ellen Grubbesvej 4 

5700 Svendborg 
22 58 88 16 else.bylov@jubii. dk 

Rovennerne:  

Erhard 

Rasmussen 

Stubbevangen 6 

5700 Svendborg 

23 23 78 37 erhard@mail.tele.dk 

Sponsorudvalg: 

Finn Pedersen 

 

Albechsvej 6, st 

5700 Svendborg 

62 21 32 72 

23 20 34 28 

hofinn@gmail.com 

 

 

mailto:bsogcs@hesselagermail.dk
mailto:bsogcs@hesselagermail.dk
mailto:jan.rishave@
mailto:kasserer@svendborgroklub.dk
mailto:kasserer@svendborgroklub.dk
mailto:hofinn@gmail.com
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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:  

   

Udlejn. af 

klubhus: 

Margit Hvergel 

Flagspættevej 4 

5700 Svendborg 

62 20 57 61 

22 91 40 88 

hvergel4@hotmail.com 

Udlejn.  af 

Skarøhytten og 

SR-gæsterum 

   

DFfR udst.både 

Helle Skovsgaard 

Krøyersvej 16 

5700 svendborg  

62 21 72 01 

61 16 27 31 

Helle.skovsgaard@gm

ail.com 

Facebookprofil 

Majbritt Kjærulff 

Lille Eng 1c 

5700 Svendborg 

40 16 52 41 majabritt@gmail.com  

Rokort.dk 

Benny Gliese 

Knastvænget 10 B 

5700 Svendborg 
38 79 36 35 SvendborgRoklub@gm

ail.com 

 
Nye muligheder for overnatning hos naboen til Svendborg Roklub 
Keld Hansen har åbnet sine døre for gæster, der ønsker overnatning i forbindelse 
med en rotur ud fra Svendborg Roklub. Her er chancen for at få en noget bedre 
overnatningsmulighed, end vi er i stand til at tilbyde i Svendborg Roklub.  
Der er kun 100 m til huset på Christiansmindevej fra Svendborg Roklub.  
Læs mere om overnatningsmulighederne i annoncen side 8.  

 
KorttursStyrmandsKursus 

Efter aftale med Claus Lerche tilbydes medlemmerne den  teoretiske del af kurset i 
klubben kl. 18:30 - 21:30 den 5. og 7. april.                                                           
 Se opslag med nærmere beskrivelse i klubben. Tilmelding på Rokort.dk. 

Rochef Knud Reimers og Willy 
 
 

mailto:glcmlc@mail.dk
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Roposten 
 

  Side 
20 

 
  

B 

 

Det er bare hyggeligt at 

klargøre "Øhavet" 

 

 

 

 

 

 
 
 

      ROPOSTEN 
SVENDBORG ROKLUB 

Østre Havnevej 20 
5700 Svendborg 

 


