Dygtig vedligeholdelse er en forudsætning for en
kommende god rosæson
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Svendborg Roklub

Aktivitetskalender forår 2012
Dato
2. marts
12.
12 og 13

14.
16.
21.
24.
23 -29
April
4. april
8.
10.
12.
14.
16.
20.
25.
30.
Maj
1. maj
2.
4. –5.
12.
15.
31. maj
31/5-5/6
Juni
5. juni
6.
14-16/6
20.
23.

Klokken Aktivitet
18.00
18.00
18.30
10.30
18.00
10.00

19.00
19.00
10.00
19.00
8.00
17 og 20
17.00
17.30
10.00
17.00
9.00
8.00
10.00
5.00

8.00
17.00
10.00
16.00

Ansvarlig

Roposten deadline
Korttursstyrmandskursus 1
Eftersyn af selvoppustl veste
Fællesspisning
DFfR´s generalforsamling
Korttursstyrmandskursus 2

Gunnar
Claus L
Rene
Preben
Chr og Preb
Claus L

Extra gen.forsaml, standerhejsn, brunch

Christen.Stella

Tur til Venedig

Ninna

Medl- og styrmandsmøde og Ro og grill
Instruktørmøde
Bestyrelsesmøde
SR 119 år
Søndagslangtur
ÅBEN ROKLUB Sidste gang svømning
Roposten deadline
Ro/varme hveder 20.00 Båddåb
Roskole svømmeaften

Preben
Bodil
Christen
Preben
Ninna

Standerhejsning på Skarøhytten
Ro og grill
Roskole
Søndagslangtur
Bestyrelsesmøde
Roposten deadline
Stafetbåd Fyn rundt

Ninna
Preben
Bodil
Ninna
Christen
Gunnar
Ninna

Grundlovsdag langtur
Ro og grill
Tur til Esbjerg Roklub
Bestyrelsesmøde
Sct. Hans-arrangement

Ninna
Preben
Lina
Christen
Stella

Gunnar
Bodil

Der tages forbehold for ændringer

Husk svømmeprøven, den skal jo nu tages hvert år. Derimod kan man
undlade vesteprøven, men skal til gengæld altid ro med oppustelig vest.
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Ugeskema
FASTE AKTIVITETER
Rodage i udendørssæsonen:
DAG
Mandag

KL.

AKTIVITET

Kontakt

5.55
8.00
16.15
17.00

Morgenroning (Se opslag)
Formiddagsroning
Quinderoning
Instruktion

Finn
Christen
Helle
Bodil

Tirsdag

5.55
10.00
17.00

Morgenroning (Se opslag)
Tirsdagspigerne
Sved på panden (herrer)

Finn
Elsbeth
Knud

Onsdag

5.55
8.00

Morgenroning (Se opslag)
Formiddagsroning

Finn
Christen

Torsdag

5.55
17.00

Morgenroning (Se opslag)
Klubaften: Roning + kaffe/brød

Finn
Preben

eller øl-vand/snacks*

Fredag

5.55
8.00

Morgenroning (Se opslag)
Formiddagsroning

Søndag
10.00 Klubroning
*) Første torsdag i hver måned: Ro og grill
**) En søndag hver måned: Langtur kl. 8 til ca. 19

Finn
Christen
Preben

Klubben er naturligvis altid åben for medlemmerne, så man frit kan
arrangere sig med rokammerater og fx ro sig en tur.
Vær dog opmærksomme på, at pejsestuen m.v. kan være lejet ud til en eller
anden festlighed.

Et mere udførlig ugeskema findes på opslagstavlen og hjemmesiden.
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På side 11 – 18 findes

MEDLEMSLISTEN 2013
Der er færre oplysninger om den enkelte end sidst – til gengæld er
skriftstørrelsen øget, så det er læsbart.
Klubben har 148 medlemmer i februar, dette tal øges som regel
i løbet af rosæsonen
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Generalforsamling i Svendborg Roklub
(Forkortet)(Referatet i kursiv)

Jan bød velkommen - i formandens fravær.
1. Valg af dirigent og referent
Lars Bjarnebjerg, Faaborg blev valgt. Gunnar referent
2. Valg af to stemmetællere: Hans og Henning valgtes
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år: Godkendtes (Se p. 7 – 9)
4. Uddeling af påskønnelser, flidspræmier og lignende
Ole R fik sølvåre. Inge sølvåre. Lena og Bodil sølvåre (uddeles senere).
Peter guldåre. Preben guldåre.Ninna og Casper har roet km nok til guldåre. Elsbeth
har roet til sølvåre. Mea skulle have haft sølvåre sidste år, men får den nu.Casper
får herrernes km-pokal. Ninna damernes km-pokal. Tove hædredes med
Christiansmindepokalen
5. Jon fremlagde regnskabet. Overskud kr 81794. Godkendtes
6. Jan fremlagde budgettet for 2013. Det præges af store kommende udgifter til
flydebro ( ca 500 000) og til nyt fyr i klubhuset (ca. 50 000.
Det godkendtes.
7. Kontingentet for 2013 blev vedtaget uændret
8. Forslag om ændring §§4, 5, 7, 8 i SR’s love blev vedtaget. Forslag om sauna ikke
vedtaget. §§ 5, 7, 8 går videre til ex.ordinær generalfors.
Forslag om bådefondsmidler til flydebro vedtaget, og forslag om genindførelse
af km-årer vedtaget.
9. Bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt, så bestyrelsen fortsætter
uden ændringer. Suppl. til bestyrelse: Karen L. og Hans
10. Valg af to revisorer og en suppleant Hans og Marie Black
11. Valg af udvalgsformænd efter klubbens aktuelle aktiviteter:
Genvalg på alle poster undtagen materielforvalter, hvor Preben Østergård valgte og
tilsyn med Skarøhytten, hvor Arne valgtes.ne.
12. Eventuelt.
Førstehjælpskursus og anskaffelse af hjertestarter ønskes.
Forslag om at ro rundt om Fyn stafet. Opslag, der sendes ud pr mail, bør
efterfølgende sættes op på opslagstavlen.
GC
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Richardt’s KØD

.

Tlf. 6221 2895
Møllemarksvej 100, Svendborg
Pølseborde 79,- kr min. 6 pers.
Kogt landskinke m/røræg og asparges. Røget
skinkefilet m/røræg og asparges. Røget og almindelig rullepølse Jagtpølse, Æggeskinkepølse,
Porthousepølse, Champign.pølse Fransk
hvidløgsalami, Skinkesalami,Pebersalami,
Peberbidder, Cognacpaté, Fransk hvidløgspaté
Tillæg for brød, smør og fedt, 13,- kr.

Lækre håndmadder 10 kr pr. stk.
Luksussmørrebrød fra 22,- kr pr. stk.

Varm mad mandag til fredag kl.11 - 15
45,- kr pr. portion
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Beretning for 2012
Ja, når vores formand har forfald, så er det jo mig, der har fornøjelsen af at fremlægge
årsberetningen for 2012.
Jeg kan blot konstatere, at vi har en fantastisk roklub, hvor der er plads til alle og
forholdene er utroligt gode. Der sker en masse og alle 153 medlemmer har store
muligheder. – det er vist den korteste beretning i SR’s historie.
Vi har holdt 8 bestyrelsesmøder, 2 medlems- og styrmandsmøder samt et
udvalgsmøde. Vi har dog også gennemført en række møder med Svendborg
kommune, håndværkere, DFfR m.fl. Aktivitetsudvalget arbejder på en visionsplan. Det
betyder, at alle har stor mulighed for at få indflydelse på alle de beslutninger, som
bestyrelsen træffer.
Vi har 153 medlemmer og har i år fået 24 nye, hvoraf 12 har været gennem roskolen,
mens resten har lært at ro gennem instruktørerne om formiddagen, eller det har
været gamle roere. Der har været 6 deltagere til k-styrmandskursus – de 4 blev
frigivet. Opfølgningskursus for styrmænd og kæntringsøvelser har været gode
aktiviteter for at hjælpe på sikkerheden. Vi arbejder med ændringer i ro reglementet,
så sikkerheden hele tiden kommer i højsædet. Det er dejligt at se, at flere og flere
roer med vest, hvilket jeg vil opfordre alle til at gøre – I mærker ikke vesten, men
opnår en væsentlig større sikkerhed!
Vores rochef har igen forsøgt at gennemføre samarbejde med fitness. Desværre
drillede vejret de 4 dage i juni, hvor deltagerne skulle komme. Der er derfor ingen
nye medlemmer fra den kant, men det er medvirkende til at give rosporten et godt
omdømme. Vi fortætter næste år! SR tabte desværre igen den evige jøde til
Rudkøbing – det bør vi kunne gøre bedre!
Kanindåb (3 kaniner) og klubkaproning (3 bådehold) er andre aktiviteter, som giver
sammenhold i vores klub. Der har været arrangeret mange forskellige ture i løbet af
året. Desværre måtte Hollandsturen, fuldmåne- og muslingeturene aflyses. Prøv igen
næste år. Der har været mange gode ture til Skarø, Tåsinge Rundt, Lundeborg, KBH
og alle de mere dagligdags ture til V. slot, Nørreskoven Thurø Thurøbund – i alt har
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vi roet 49 295 km, hvilket er 6400 km mere end i 2011. De roede km har bragt os til
en 9.pl i 1.division i DFfR’s motionsturnering med et gennemsnit på 368 km. Vi
rykkede dermed 4 pladser op.
For mig er det nu ikke antallet af km, men derimod alle de helt fantastiske oplevelser,
der tæller. Se marsvin boltre sig i vandet eller havørrederne springe op over vandet en sæl, der soler sig på en sten. Rådyr, fasaner og alle de andre flotte fugle – det er
nogle af mulighederne for oplevelser, mens vi roer.
Jeg synes, det er fantastisk at vi i SR kan samle omkring 1/3 af klubbens medlemmer
3x om året. Generalforsamling, standerhejsning og standerstrygning. Det er ikke
mange klubber eller foreninger, der er i stand til at få dette fremmøde. Der er både
tid til hyggelige stunder samt for generalfors. Også et konstruktivt samvær.
Ud over disse store arrangementer har der været mange hyggestunder i klubben.
Der er meget ofte folk, der spiser morgenmad, hygger sig med en kop kaffe eller en
øl. Der arrangeres også frokoster og ikke mindst julefrokoster, både for alle
medlemmer, og i de forskellige grupperinger, der findes i klubben. Her tænker jeg på
Morgenroerne, formiddagsroerne, havets sønner, kagekonerne og de forskellige
bådehold – dejligt, at der bliver hygget stort set døgnet rundt i vores fantastiske
klubhus.
Klubaftnerne er kommet på skinner. Hver torsdag kan alle komme og deltage i
roture og nyde det sociale samvær bagefter. Første.torsdag i hver måned er der ro
og grill – hyggelige arrangementer, der kræver arbejde. Skt. Hans festen blev ligeledes
en stor succes. Rigtig lækker mad og et bål på vandet, der blev et tilløbsstykke – god
reklame for SR’s sociale liv!
Vi har et klubblad – Roposten – et dejligt blad, som er spændende at læse hver gang.
Hjemmesiden er blevet flot og nem at gå til, så man kan finde de oplysninger, der er
brug for.
Vedligeholdelsen af klubhuset sker løbende, og det fungerer godt, mens det kniber
lidt mere med Skarøhytten nok pga. afstanden. Vores store og gode samling af både
bliver vedligeholdt på bedste vis, så alle både meldes klar til sæsonstarten – flot!
Rengøringen i SR er et kapitel for sig. Vores standard er bare helt i top – godt!
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Udlejningen af både, klubhus og Skarøhytten har fungeret godt og også givet gode
penge i kassen. Af regnskabet kan I også forstå, at vi har en rigtig god økonomi, som
vi kan være stolte af. Vi har i de senere år fået mange sponsorkroner, hvilket
selvfølgelig gør det muligt at sætte nye aktiviteter i gang. Her tænker jeg specielt på
flydebroen, der gerne skulle stå klar til den nye sæson.
Jeg vil gerne slutte med at takke alle jer, der giver en hånd med i Svendborg Roklub.
Jeg nævner med vilje ingen, da der er så mange, som hjælper med stort og småt.
Uden jer ville vores klub ikke være den roklub, som vi alle holder af. Jeg vil dog her
gerne efterlyse flere folk, der har lyst til at give en hånd med til at gøre forholdene og
mulighederne i SR endnu bedre.
På bestyrelsens vegne
Jan Rishave
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En bådebro er ikke bare en bådebro. Den, vi har, står urokkeligt fast på nedrammede
pæle. Den kan hverken bevæge sig op og ned eller fra side til side. Og det lyder jo
betryggende, hvis det ikke lige var sådan, at understellet udsat for tidens tand er
mere råddent, end godt er.
Nå, hvis det var det eneste, kunne den vel bare få skiftet nogle planker, men enhver
kender den urokkelige bros medfødte fejl. Den drukner i højvande, så roerne må gå
barfodede ud til bådene i det altid iskolde vand. Og ved hjemkomsten efter en lang
rotur, er det surt at gå ind til en bro, der ikke er der. I det mindste kan den ikke ses,
så det bliver som at lægge til i blinde. Materiellet kan i den situation let blive
ramponeret. Årerne kan fx få nogle slemme skrammer.
På- og afstigning ved ekstremt lavvande er noget af en udfordring for en del roere fx
dem med vand i knæene. Når man står der på broen og stirrer på båden, som ligger
dybt dernede – og vipper lidt og driver lidt – så skal der i det mindste tages en dyb
indånding, før man går i gang med nedstigningen.
Ud over stabiliteten har broen en anden fordel, nemlig ristene. Måge-, ande- og andet
møg forsvinder af sig selv i bølgerne. Og de trætte roere er fri for at vade i det, fri
for at skure og fri for duften.
Mange ser med forventning frem til den nye flydebro. Den koster kassen, men bliver
sikkert til glæde for os alle – også for ænderne, som nok også vil indtage den nye bro
I vintertiden,
GC
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Generalforsamlingen 2013
Rovennernes årlige generalforsamling forløb meget tilfredsstillende. 38
medlemmer var tilmeldt.
Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Erling Jensen, som blev godkendt af alle
Formandens beretning om det forløbne år : Se side xx
Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab : Hans Lindholm
Jørgensen fremlagde det reviderede regnskab, som viste et overskud på kr.
1.474,86 og en formue på kr.70.420,23.

Ro-Vennerne har i årets løb støttet Svendborg Roklub med kr. 10.000,00 til
indkøb af oppustelige redningsveste. Det blev godkendt med applaus.
Valg af 2 bestyrelsesmedlem for 3 år : Formanden SAAH ønskede – efter at
have siddet på posten i 8 år – ikke genvalg. Som afløser foreslog bestyrelsen, at den
hidtidige kasserer HLJ overtog formandsposten. Godkendt.
Som nye kasserer foreslog bestyrelsen Willy Lund (WL – tidligere revisor af RoVennernes regnskab). Dette blev også godkendt.
Valg af suppleant til bestyrelsen: Irene Borne
Valg af revisorer for 2 år: Ole Hansen
Overskud på generalforsamlingen: kr. 451,35,-. Dette må siges at
være tilfredsstillende
(Dette er en forkortet udgave af referatet. Se hele ref. på opslagstavlen. GC)
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OBS!!
SKARØ-HYTTEN
STANDERHEJSNING
1. MAJ
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Formandens årsberetning ved
Ro-Vennernes generalforsamling år 2013
Minde for afdøde medlemmer.
Jeg er ikke underrettet om, at nogen af vores medlemmer er gået bort
i løbet af året.
Generalforsamling i 2012
Der deltog 44 personer i generalforsamlingen 2012. Som ny kasserer
blev Hans Lindholm Jørgensen valgt i stedet for Anders Johannesen.
Aftenen sluttede med ”Skipper labskovs”, som var leveret af Bregninge
Kro.
Sommerudflugt til Skarø 30 august 2012
Der var tilmeldt 27 personer til vores sommerudflugt til Skarø d. 30.
august 2012. Desværre fik vi at vide, da vi kom med deltagerantallet, at
Cafe Sommersild ikke ville lave mad til os, for der kom 100 gæster en
næste dag. Vi pointerede, at vi have en aftale med Cafeen, men fik at
vide, at den ikke var skriftlig og derfor uden betydning. Vi overvejede
at sætte et stykke i Roposten om hele forløbet, men opgav dette fordi
Ro-Vennerne måske af nogle kunne opfattes som Svendborg Roklub og
give os et dårligt image på Skarø, hvis vi blandede os i deres interne
stridigheder på øen.
Bankospil i Roklubben 9. november 2012
Der var tilmeldt 55 personer til bankospillet, men der kom kun 52,
idet 3 personer udeblev. De er derfor afkrævet hver 60 kr. for ikke at
møde op selv om der var bindende tilmelding. Aftenen forløb med at
synge en sang forfattet af Bibbi, hvorefter man indtog maden, 3 stk.
smørrebrød leveret af Richards kød. Derefter blev der spillet 3 spil
med henholdsvis 1 række, 2 rækker og hele kortet fyldt ud. Så var der
pause med kaffe og kage. Samtidig solgte vi 2 stk. Amerikanske
lotterier med 10 stk. gevinster i hver. Så fortsatte vi atter med 3 spil
som før og sluttede med hovedgevinster, der var en flot købmandskurv
fra Spar i Gudme. Vi havde fået en hovedgevinst mere – et gavekort på
400 kr. fra Tåsinge VVS, så spillet fortsatte til den næste havde hele
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kortet fyldt ud. Derefter skiltes man hurtigt, mange med få eller ingen
gevinster medens andre fik en del med hjem. Oprydningen kunne gå i
gang og afsluttedes ca. 22.30. Atter et godt og velbesøgt bankospil i
Ro-Vennerne.
Besøg på Svendborg Erhvervsskoles Levnedsmiddels afdeling
16. november 2012
Der var tilmeldt 30 personer til en tre retter menu, som skolens
kokke havde fremstillet. Vi blev modtaget med velkomstdrink og gik
derefter til bords. Vi fik serveret reje- og skaldyrs cocktails, braiseret
nakkesteg og appelsin fromage. Alt sammen med tilhørende vine.
Derefter var der rundvisning i skolens lokaler, medens der blev dækket
op til kaffe og småkager. Klokken ca. 15 forlod vi skolen godt mætte
efter et godt arrangement lavet af Kirsten Knudsen.
Bestyrelsesmøder i 2012.
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder i 2012. Resten er foregået
via telefon og E-mail korrespondance. Alt er forløbet i god ro og
orden.

Svend Aage Hansen.

Roposten nr. 1 2013

Side 14

Svendborg Roklub

HAVNENS
FISKERIARTIKLER
Jessens Mole 3, 5700 Svendborg

Tlf.: 62 21 52 06
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Sidste sæsons sidste rotur
For år tilbage var vi nogle stykker der syntes vi måtte udnytte sæsonen fuldt
ud - altså ud at ro på selve standerstrygningsdagen. Da vejret jo ikke altid er
lige smukt kompenserede vi ved at gå i land og indtage ”brunch med
tilhørende boblevand”. Vi skåler og takker for sæsonen der er gået, og skåler
endnu en gang med håb om en - endnu bedre - ny sæson.
”Sæsonens sidste tur” var annonceret pr. mail og med opslag i roklubben.
Vejrmeldingen var i dagene op til noget kølig og søndag den 28 oktober ville
starte med ned til – 5 gr. !!!
8 håbefulde roere mødte frem i klubben kl. 10 og blev belønnet med det
smukkeste solskinsvejr og ingen vind ( 2m/sek ). Turen gik først til Valdemars
Slot og derefter ind i Thurøbund. På vej tilbage lagde vi til ved søspejdernes
bro og kravlede op ad skrænten. På gårdspladsen i søspejdernes center står
fine borde/bænkesæt. Den medbragte brunch blev indtaget, der blev skålet og
alligevel var der fin tid til at ro tilbage til klubben og rengøre både inden
standerstrygningen.
8001 Ninna

Morgenroere søges – opstart 22. april
Har du ikke prøvet at ro om morgen, så kommer der her en opfordring til
dig. Fra 22. april er der alle hverdage kl. 5.55 puljeroning for roklubbens
medlemmer. Det helt særlige ved morgenroning er at naturen også er ved at
stå op. Ofte er der vindstile og blikstille vand. Nogle gang er det næsten synd
at bryde overfladen på vandet med åren…. Solopgangen er ofte spektakulær.
I 2012 stod fiskehejren flere gange på slæbestedet indtil bådene blev kørt ud
af bådhallen, hvor den fløj af sted med hæse skrig. Det stille vand gør det
nemmere at se marsvin, og nogle gange har vi set rådyr ved vandkanten,
naturen er stille og rolig ved at stå op.
Det er svært at forklare, hvordan det er at morgenro, det skal prøves.
Velkommen til.
Morgenroerne.
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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,-

*) Forfaldsdatoer: 1. rate: 1. januar, 2. rate: 1. 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 der 50,- i rykkergebyr pr. 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:
Mod et depositum på 200,- hos Svend Aage Hansen.
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 Sv. Aage Hansen.
Gældsbreve:
Sendes pr. e-post eller post til indløsning hos kassereren.
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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
Næstformand:
Jan Rishave
Kasserer:
Jon Ousen
Rochef:
Preben Lundsteen
Husforvalter:
Niels Fog-Petersen
Materielforvalter
Preben Østergaard
Instruktionschef:
Bodil Aagaard
Turudvalg:
Ninna Larsen
Køkken: Stella
Aabo Fog-Petersen
Rovennerne:
Sv. Aage Hansen
Sponsorudvalg:
Finn Pedersen
Udstationerede både:
Helle Skovsgaard
Hjemmesiden: Niels
Fog/H.O.Matheiasen
Roposten:
Gunnar L. Clausen
Medlemskartotek:
Bodil Aagaard
Udlejn. egne både:
Ninna Larsen
Udlejning af klubhus:
Lise Andresen
Udlejn. af Skarøhytten
Ninna Larsen
(febr 2013)

Adresse
Rosenvej 16
5874 Hesselager
Bjørnemosevej 4
5700 Svendborg
Mira Mare 3
5700 Svendborg
Præstemosen 5
5700 Svendborg
Vildrosevej 4
5700 Svendborg
Ørbækvej 292
5700 Svendborg
Bøgeløkken 11
5700 Svendborg
Bladvænget 20
5700 Svendborg
Vildrosevej 4
5700 Svendborg
Fruerstuevej 80
5700 Svendborg
Albechsvej 6, st
5700 Svendborg
Krøyersvej 16
5700 Svendborg
Vildrosevej 4
5700 Svendborg
Nyborgvej 453
5881 Skårup
Bøgeløkken 11
5700 Svendborg
Bladvænget 20
5700 Svendborg
Kirsebærvej 26
5700 Svendborg
Bladvænget 20
5700 Svendborg

Roposten nr. 1 2013

Telefon
Mobil
62 25 27 70
22 99 75 17
62 21 52 52
28 90 93 14
62 20 83 43

E-mail

62 20 32 11
29 28 30 63
62 20 57 25
61 28 57 25
3071 6088

blslundsteen@privat.dk

86 89 03 48
20 15 53 04
62 21 40 12
40 82 23 72
62 20 57 25
61 69 57 25
62 22 10 37
21 27 6615
62 21 32 72
23 20 34 28
62 21 72 01
61 16 27 31
61 28 57 25
26 9726 47
62 23 12 24
21 28 27 94
86 89 03 48
20 15 53 04
62 21 40 12
40 82 23 72
62 21 92 62

dille@privat.dk

62 21 40 12
40 82 23 72

fysninnalarsen@ sydfynsnet.dk

bsogcs@hesselagermail.dk
jan.rishave@gmail.com
kasserer@svendborgroklub.dk

nfp@nielsfog.dk
oester@ofir.dk

fysninnalarsen@sydfynsnet.dk
stella.aabo@gmail.com
saah@hansen.mail.dk
hofinn@gmail.com
helle.skovsgaard@gmail.com
nfp@nielsfog.dk
hansole@nalnet.dk
glcmlc@mail.dk
dille@privat.dk
fysninnalarsen@sydfynsnet.dk
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