Nyt fra Formanden
Året går langsomt men sikkert mod 2012.Vi kan helt sikkert opsummere mange gode ro
oplevelser, når vi skuer tilbage på 2011,som i perioder var blæsende og regnen undgik vi heller
ikke.
Men vi fik dog indviet vores bådtrailer til landsmotionsstævnet i Skive. Astraen kom på sit livs
hårdeste opgave med fire både på traileren og i et tempo på motorvejen der kaldte på en
humoristisk tilgang til at se det sjove i det, men faunaen fik vi alle et ganske godt indtryk af og med
5 km på literen, blafferede pengesedlerne ud i luften, men jeg kunne heldigvis sende regningen
videre til de der var så heldige at køre med mig, men de tog det med en hovedrysten og godt
humør og deltagelsen i stævnet var noget vi alle nød og det var en god oplevelse for alle deltagere.
Vi har indtaget Hirsholmen adskillige gange og rundt øen et par gange. Vi har indtaget øen om
onsdagen med de der er arbejdsfri, med ret til at nyde deres otium, ikke som golfspillere men som
aktive roere i roklubben. Vi har nydt vores kaffe og friske rundstykker eller hjemmebag på vores
bænke og en enkelt skarp er blevet nedsvælget, idet vi nok samtidigt er kommet frem til det
resultat at vi er født i det rigtige årstal-vi var de heldige-som samfundet har besluttet at udråbe til
at være de privilegerede og uden dårlig samvittighed i øvrigt, da vi har taget de udfordringer og
slid, der var kendetegnet for vores generation i en helt anden tid ,hvor taknemlighed fyldte mere
end bare at kræve ind som den kommende generation står for, men finanskrisen vil nok ændre på
det billede på længere sigt og det er måske et sundt standpunkt, at geare forventningerne til
fremtiden lidt ned og leve i nuet.
Deget Rundt blev igen et spændende løb. Vi gav alt det vi havde os, men Jørgen Hansen kunne
igen smykke sig med titlen for 6 gang i træk, så det bliver svært at slå.
Vi var mange der samledes i sommerhuset i Bratten bagefter til grilning af det mad vi selv havde
medbragt, så det hele fore gik i en hyggelig ånd og vi fik snakket sammen og grillet-skålet og jeg
tror alle var enige om at det var en god afslutning på kapløbet da endorfinerne var faldet helt til ro
og vi bare nød hinandens selskab og drog hver til sit omkring midnat en oplevelse rigere i
hinandens selskab.
Vi har fået tildelt 5000 kr til flisebelægning på østsiden af klubhuset til vores bådtrailer. Projektet
skal være afsluttet 2012 og det fuldstændige regnskab skal sendes til Fr-havns kommune.
En stor tak til de annoncører der stadigvæk støtter os i form af en annonce i ro bladet. Det er et
afgørende tilskud til driften af roklubben og det vil jeg sige jer mange tak for og samtidigt vil jeg
bede klubbens medlemmer om at støtte de firmaer der annoncerer i bladet.
Vi holder Løvspringsturen til foråret. I skrivende stund er den endelige dato ikke fastlagt endeligt
,men det bliver den først i januar 2012.Jeg håber mange vil bakke op om dette projekt da vi andre

som har været fast deltagere i disse arrangementer, har følt at det har kørt godt og mange
frivillige har lagt et stort arbejde i at alle skulle føle sig godt tilpas så arrangementet kunne forløbe
til alles tilfredshed.
Til slut tak for en god ro sæson med skiftende vejrudsigter og samtidigt ønskes alle roere og jeres
familier en glædelig jul samt et godt nytår. Vi vender begejstret tilbage til en ny ro sæson 2012.
Ib Bach Ejsing.

