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B E SØG  VO RE S  WEB- STE D !   
www.f rede r i k shavn -

rok lub .dk  

Ndr. Strandvej 58 

9900  Frederikshavn 

Frederikshavn 

Roklub 

Telefon: 98426567 

UNDER DANSK  FORENING 

FOR ROSPORT, 

STIFTET 13. MAJ 1943 
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Har du lyst til at prøve at komme.  

ud at ro kan du komme ud til os på.  

Ndr. Strandvej 58     

Mandag eller torsdag kl. 19.00   

Tirsdag kl.18.00  

De første 4 gange er gratis  

der efter koster det1000 kr for et helt år. 

Har du lyst kan du ringe til 

 Ib 48414227 - 26285893 

Kim 98431706 - 23306006 
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    Nyhedsbrev 
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 Formand 

Ib Bach Ejsing 

Søndergade 69 St v  

9900 Frederikshavn 

48414227 

26285893 

ib_ejsing@youmail.dk 

KontingentKasserer 

Flemming Hansen 

Nordstjernevej 12,  

Kilden 

9900 Frederikshavn 

98421514 

fash9900@hotmail.com   

 

 Næstformand,Kasser 

tilsyn og udlejning 

sommerhuset 

Lars Høyer 

Grundtvigsvej  3 

9800 Hjørring 

98927443/24207943 

lhh@has.dk 

 

Materielforvalter 

Carsten Højmark 

Frydenstrandsvej 25 

9900 Frederikshavn 

98 43 01 32 

hoimark@webspeed.dk 

 

 Rochef 

Kim Christensen 

Korsvej 8 

9900 Frederikshavn 

98 43 17 06/23 30 60 06 

Mobil arbejde 25 66 33 53   

kim_c@os.dk 

Bestyrelsemedlem  

Ulla Skov 
Birkekrogen 8 

9900 Frederikshavn 

98434412 

28513466 
Ullas.skov@gmail.com 

 

 Husforvalter 

Kaj Jensen 

Esbern Snaresvej  13 

9900 Frederikshavn 

98 43 15 51 

jenkaj@webspeed.dk 

Bestyrelsesmedlem 
Sonja Pedersen 

Glimsholtvej 2 

9870 sindal 

51 92 96 75 

sonjapeder-

sen31@hotmail.com 

 

 1 Suppleant  
Kirsten Andersen 

L.P.  Houmøllersvej 136 

9900 Frederikshavn 

98 42 15 93 

kirsten-morild@hotmail.com 

2. Suppleant 
Agnete Bruun 

Stenbakkevej 13 

9900 Frederikshavn 

98 43 94 25  

abczb@city.dk  

 

Bestyrelsen 
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SENIORRONING: 
Af:.Kaj Jensen 
 
Mandag den 20.april 2009 var Ældresagen indbudt til rundvisning og orien-
tering hos Frederikshavn Roklub. 
Først blev der demonstreret af klubbens medlemmer, hvordan bådene klar-
gøres og senere kørt ned i deres rette element. 
Dernæst fortalte Kim og Kaj om rosportens glæder inde i Klubhuset, hvor 
de evnt.nye medlemmer fik en folder. Kaffe og kage var der også, sponso-
reret venligst af Ældresagen. 
16 seniorer var interesseret i at udforske rosportens glæder, og disse blev 
samme aften delt op i et mandagshold og et ditto torsdag. På længere sigt, 
når de nye er blevet mere rutinerede, er det planen, at roningen primært 
skal finde sted onsdag formiddag. 
Det fine fremmøde stiller her i starten store krav til os gamle roere med 
hensyn til både fremmøde og instruktion. 
Hvordan har forløbet så været siden opstarten? 
Fremmødet har været rigtig flot af seniorerne, og der er blevet kæmpet 
bravt med  årerne, vind, og strømforhold. 
Efter slidet med årene har vi da også adskillige gange  hygget os med kaffe 
og småkager. 
Et lille opfordring til seniorerne: Er der nogen som er vilde med at bage, ja 
så hold jer endelig ikke tilbage.(opfordring af Carsten og Kaj) 
  
Vores gamle medlemmer skal roses for det fine fremmøde og  instruktion. 
Jeg har også fornemmet, at vi gamle medlemmer også har nydt at se nye  
ansigter i klubben. 
Onsdagsroningen havde opstart den 27. maj kl.9.00 med kuling fra vest øv-
øv 
Fem mødte op til  lyden af kaffemaskinem, og en snak om fremtidige ture til 
Hirsholmene og andre eksotiske steder i flot solskin og ingen vind. 
Jeg håber, at roningen for seniorerne bider sig fast, så vi kan få øget aktivi-
tet og mere klubliv.  

mailto:fash9900@hotmail.com
mailto:sonjapedersen31@hotmail.com
mailto:sonjapedersen31@hotmail.com
mailto:abczb@city.dk
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Martin Jespersen & Søn Automobiler A/S 
 

      Peugeot Frederikshavn 

 

Hjørringvej 158 - 9900 Frederikshavn - Tlf. 98 42 44 44 - Fax 98 43 29 40 

Auto-&Møbelpolstring-skibsmontering-Gulvbelægning-Vådrumsvinyl 

Øksnebjergvej 77 9900 Frederikshavn Tlf 98422792 Fax 98422810 
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Nyt Fra Formanden 

 
 
Ro sæsonen kører på fulde omdrejninger og nogle af klubbens medlem-
mer  har allerede betrådt Hirsholmen tre gange  og det er  
lykkedes at komme rundt om øen to gange foreløbig i denne sæson. 
Kaj har fået en aftale i stand med Ældresagen og en hel del nye har ta-
get mod tilbuddet om at lære at ro og går til sagen med stor iver og 
godt humør, så jeg vil ønske jer alle hjertelig velkommen i roklubben og 
håber hen ad vejen at få jer som medlemmer. Så I kan opleve    ronin-
gens glæder og udfordringer, og samtidigt få rørt kroppens muskler og 
holde dem intakte, som er særdeles vigtig jo ældre man bliver ,og der er 
rosporten ideel da alle kroppens muskler får en blid omgang så alle kan 
være med. Tak til Kaj for det gode initiativ, der giver et fornyet pust i 
roklubbens aktiviteter og som bidrager til at flere får øjnene op for ro-
sportens muligheder for at holde kroppen intakt og i god form. 
Vi fejrede Hanne Høyers 40 års jubilæum torsdag den 7 maj med varme 
hveder, vin og kaffe. 
Jeg har kendt dig hele min ro tid der strækker sig over 16 år, og vi har 
været på mange ture sammen, hvor jeg har nydt dit selskab, da du altid 
har været positiv af natur, og en dejlig omgængelig person, så det har 
givet os mange uforglemmelige ture sammen, rundt i landet til forskelli-
ge klubber og oplevelser, der huskes og vækker gode minder og giver 
livet mening og overskud til hverdagens store og små problemer-så et 
stort tillykke til.  
Det er sjældent at medlemmer er så udholdende at de opnår et 40 års 
medlemskab, som du og din ægtefælle Lars Høyer opnåede for to år 
siden, så det er godt gået. 
dig Hanne og mange gode ro år sammen ud i fremtiden. 

Ib 
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LE Camping 
v/Ulla og Søren Mortensen 

Industrivej 13-15 

9900 Frederikshavn 

Tlf. 98 47 91 11 

www.le-camping.dk 
-også åbent søndag 12-16 

Arrangementer og Mærkedage. 

Fr-havns-Roklub er for første gang blevet tildelt 

en udstationeringsbåd fra Dansk Forening For 

Rosport ,ikke mindst takket være Lise og Allan 

fra Ålborg. 

 

23 deltog i dåbshandlingen og Penna Daarbak 

forestod selve dåben, med havvand opsamlet og 

hældt på dunk fra Præstebugten nærmere beteg-

net Hirsholmen. 

Man skal nok til, at skynde sig.:  
Hvis Du / I ønsker, at leje Bratten huset. 
Kontakt  Lars 
Se på.: http://www.frederikshavn-roklub.dk/
site/forside/forside.html 
 
Bratten huset er allerede udlejet i.: 

         St. bededags-ferien 

         Reserveret i uge 26.  
          Sct. Hans aften i Bratten. 

         Uge 29 

         Uge 31 
                Uge 32 
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INDVIELSEN 
Sct. Hansaften 23/6 1949 VAR DAGEN. 

Svensk flygtningebarak.: 
Afstanden fra havnen var ideel  ( Frederikshavn havn ) ca. 10 km, 
stranden og vandet hørte til østkystens bedste. Det var ligeledes muligt 
at erhverve en flygtningebarak af svensk oprindelse, man havde endda 
10-12 at vælge imellem. Prisen var 5000 kr. og anslået 3000 kr. til op-
sætningen. Inventar og ekstra materialer havde man fået gratis på den 
ene eller anden måde.Hellere nu end aldrig.:Laages grund i Bratten.: 
Laage havde erhvervet en stor strandgrund i Bratten, og han tilbød ro-
klubben, at han ville stille den til rådighed for opsætning af et feriehus. 
Klubben ville således have et udflugtsmål for langturs og weekend ro-
ning. Ja, det var endda muligt at nå det på en lys sommeraften. 
Ekstraordinær Generalforsamling på Bechs Hotel den 6/9 1948. 
Der skulle besluttes, om man skulle købe en barak til week-end hus i 
Bratten, og om man skulle angribe byggefonden. Der deltog 30 med-
lemmer, og talelysten var stor. 
Flere medlemmer gik imod. Man troede ikke økonomien kunne holde, 
man måtte hellere konsolidere sig. K.A.Olsen talte særdeles varmt for 
huset. Han så hellere pengene brugt nu til glæde for medlemmerne og 
til gavn for roningen. 
Mange talte for, nogle imod. 
Afstemningsresultat 21 for, 5 imod, 1 blank. 
Set i bakspejlet må man prise sig lykkelig for beslutningen.. 
Brattenhuset er i dag et særdeles stort aktiv som mange klubber mis-
under os. 
Det bør fejres. 60 år er gået med mange Sct. Hans bål med taler efter-
følgende dans og hygge. 
Så bak op om denne 60 års begivenhed, da det er hverdag dagen ef-
ter, påregnes det, at mad evt. bestilles, og at flere vil hjælpe til med at 
arrangere denne 60 års aften.  
Der er påtænkt fællesspisning før bål afbrænding, følg opslag i klub-
ben / hjemmesiden www.frederikshavn-roklub.dk 
Der vil også kunne gives tilsagn til Lars lhh@has.dk. 
Endnu en gang tak til de fremsynede mennesker, der sikrede denne 
perle til roklubben, og tak til alle, der gennem et kæmpearbejde har 
bevaret og forbedret huset til stor glæde for de nuværende medlem-
mer. 
Vel roet Lars 
 Kilde.: Uddrag fra 50års jubilæumshæftet. 

mailto:lhh@has.dk
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 GF Forsikring 

Rimmensgade 27   

9900 Frederikshavn  

Tlf98 42 50 22  

Fax66 18 18 30  
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Det stod i robladet for … 
Af Flemming Hansen 
15 år siden 
The cat walk 
Til slut var der mannequinopvisning. Hans og Stinne havde tilkæmpet sig 
retten til at vise klubdragter for de andre u-roere. 
 
Alle syntes, at mannequinerne var flotte, i hvert fald med dragterne på. 
Man valgte en Le Caf dragt i dejlige farver og af en god kvalitet. 
 
Peiter Sport havde givet afslag i udsalgsprisen på 600 kr, så dragten kan 
købes for 400 kr, og det er der allerede mange, der har gjort. 
 
Det var første gang ”i nyere tid”, at man fik klubdragter. De var mørkeblå 
med, så vidt jeg husker, Skjoldborgs dejlige tegning af en roer på ryggen. 
Er tiden til at være inde til en ny rodragt? 
 
10 år siden 
At ro i en singlesculler 
At ro i en singlesculler er meget svært for man skal holde balancen uaf-
brudt og det er svært for ellers så vælter man og bliver våd. 
Ovennævnte er en artikel skrevet af Mikkel Nielsen, der på daværende 
tidspunkt var en af klubbens yngste u-roere. Ungdomsroerne blev spurgt, 
om de kunne tænke sig at skrive en lille historie til robladet. Dette tog Mik-
kel bogstaveligt og skrev om dette at ro singlesculler. 
5 år siden 
 
Årets gang i U-afdelingen 
 
Og så er der den tur over alle ture til Bratten, hvor der bliver festet til 
langt ud på natten med røde sodavand og chips imens man kan varme sig 
i varmen fra bålet, nu var det ikke alle der ville med, der var jo en der hel-
lere ville sidde på Hjørring sygehus hele aftenen, men hun kom da med til 
det sidste af festen. 
 
Dette er uddrag af en artikel af Kim om årets gang i U-afdelingen. I forbin-
delse med u-roernes Brattentur, var der en af pigerne, der faldt og forvred 
foden. Hun måtte sammen med Kim tilbringe hele aftenen på sygehuset i 
Hjørring. Jo – det kan også være farligt at ro.. 
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Nisserne uskyldige ? 
 
Jeg har i et tidligere blad fremsat den tese, at vi havde nogle drillenisser, 
der på forskellig måde gjorde livet surt for os, så ting og sager blev væk og 
forbyttet og andre ting. Jeg har siden haft en oplevelse, der ind i mellem 
har gjort mig i tvivl, om min antagelse var helt korrekt. 
 
Jeg var - som tidligere berettet - kommet i besiddelse af to venstre ro-
handsker. Jeg har egentlig aldrig været tilhænger af rohandsker, men det 
var en fødselsdagsgave fra mine børn og de var nu rare nok tidligt på sæso-
nen, hvor jeg kan fryse om mine små kontorfingre og huden heller ikke er 
hærdet nok endnu. Ved sæsonstarten intensiverede jeg derfor mine forsøg 
på at løse det dilemma, jeg var kommet i, ved intensivt at spørge, om no-
gen mon skulle være i besiddelse af to højrehandsker, så vi kunne udligne 
nissernes drilleri. Alt var negativt for så vidt. 
 
Som det vil være en del af jer bekendt, har jeg langt om længe fået mig en 
kæreste - Helle. Hvis det skulle nås, skulle det jo også til at være. Hun kan 
se løsninger, hvor jeg ser problemer. Det kunne hun også her. Hun gen-
nemskuede, at det, nisserne havde gjort, var at vende vrangen ud på den 
ene handske. Da den ene handske blev vendt, havde jeg igen en højre og 
en venstre handske, der i øvrigt matchede hinanden. Sikke en glæde Helle, 
der bibragte mig. 
 
Når jeg alligevel ikke er ganske sikker på nissernes uskyld, skyldes det, at 
jeg pt. ikke ved, hvor nogen af handskerne befinder sig. Det samme gælder 
min udmærkede og klædelige spejderhat og den kuglepen, jeg sad med for 
et øjeblik siden. Når et problem er løst, dukker tre ny op. Godt jeg har Hel-
le. 
 
Helle, Helles døtre og jeg tilbragte i øvrigt nogle pragtfulde dage i roklub-
bens sommerhus i Kristi Himmelfartsdagene. Døtrene var ude at bade og 
bedyrede, at vandet ikke var ret koldt. Jeg havde ikke fået mine badebukser 
med, så jeg kunne ikke deltage i løjerne. Jeg har heller ikke samme behov 
for koldt vand som tidligere. Døtrene er lige som deres mor praktiske og de 
fik godt nok savet en del brænde ind i mellem kroket-, 500- stangtennis og 
petanspillene Det er vel nok et dejligt sted roklubbens stiftere, der fik sikret 
os. Det må vi værne om. 

Forsættes s 7 

19 

 

Kloakkerne samt septik-tanken, og sivedræn, skal have et grundigt eftersyn, og  

amtidigt er det meningen at skifte tre vinduer, og så tage de andre vinduer  hen af 

vejen som der bliver økonomisk mulighed for i fremtiden. 

Udlejningen forløber godt så her tegner det også lyst. 

Sonja og Thomas inviterede os til efterbryllup  i sommerhuset ,med god mad og 

drikke, så det var en rigtig hyggelig aften, med strandtur og det hele, så det var et 

godt initiativ. 

Bladet. 

Kim trykker og redigerer vores roblad som er en særdeles vigtig indtægskilde. Vo-

res  mange annoncører har været utroligt velvillige til at støtte os, i mange år, så 

det er vi dybt taknemlige for. 

Klubhuset. 

Her går det godt med udlejningen, år ude i fremtiden. Kaj har sørget for at vi får 

slået vores græsarealer af Egon som så låner vores lokaler til at øve med Trækfug-

lene, så det er en god ordning, vi vil forsøge at bibeholde ud i fremtiden. 

Til Slut.Tak til jer alle, for den indsats den enkelte har ydet. Tak til Kirsten og 

Carsten der står for udlejning af vore to både, fra Dansk Forening  for Rosport, og 

lad os håbe at nye medlemmer vil finde vej til vores roklub og deltage på lige fod 

med os gamle i klubben. 

 

Af Ib 
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Sæsonstarten har med Kajs projekt været præget af et dejligt liv i klub-
ben. Jeg håber mange af de nye vil være med til at sikre Frederikshavn 
Roklubs fremtid. Der er brug for jer. 
 
På gensyn i bådene og vær opmærksom på drillenissernes gøren og laden. 
 
Mogens 
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Aktivitetskalender 

 

Roning Juni-Juli  

Mandag kl 19.00 

Tirsdag 18.00 

Seniorroning onsdage kl.9.00  

Torsdag 19.00 

 

 

D23/6  

Jubilæums fest i sommerhuset  

 

Arrangementer resten af året 

 

 

Grundlovsdag: der er reserveret en båd på Læsø 

 

Kæntringsøvelse i august 

Se opslag i klubben  

 

29. august: Deget Rundt 

 
24. oktober: Standerstrygning  
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Kategori 

  
Kontingent 

  
Betalingsdato 

  
Rettigheder 

  

Ungdomsroer 

(12 – 19 år) 

  

500 kr. 

  

1. maj 

  

Roning hver dag. 

Deltagelse i alle øvrige aktiviteter hele året. 

  

A-medlem 

  

1.000 kr. 

  

1. maj 

  

  

Roning hver dag. 

Deltagelse i alle øvrige aktiviteter hele året. 

  

Pensionist 

  

450 kr. 

  

1. maj 

  

  

Roning hver dag til kl. 1400 og 1 bestemt aften om ugen, der vælges ved 

sæsonens begyndelse. 

Deltagelse i alle øvrige aktiviteter hele året. 

  

  

Støttemedlem 

  

250 kr. 

  

1. maj 

  

  

Passivt medlemskab. Deltagelse i vinteraktiviteter (svømning).  Støtte-

medlemmer er i øvrigt altid velkomne i roklubben og til klubbens arran-

gementer. 

  

Kontingent 2009 
 

En ungdomsroer overgår til seniormedlemskab det år, hvor roeren fylder 19 år 

 

Nye medlemmer 
For medlemmer, der optages i klubben efter 1. maj, er betalingsdatoen senest         1 uge efter indmeldelse. 

Familierabat 
Ægtefællen til et A-medlem får 50 % rabat på sit A-medlemskab, og et                   A-medlems hjemmeboende barn kan nøjes med at betale halv pris for at være 

ungdomsroer. 

 

Rabatten gælder altså kun A-medlemmer og ungdomsroere, og det forudsættes,      at familiemedlemmerne har samme adresse. 

Betaling  

Kontingent bedes betalt til roklubbens konto i Spar Nord: 

 

                            Registreringsnummer 9006  konto nr. 13 05 69 45 64 
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Kategori 

  
Kontingent 

  
Betalingsdato 

  
Rettigheder 

  

Ungdomsroer 

(12 – 19 år) 

  

500 kr. 

  

1. maj 

  

Roning hver dag. 

Deltagelse i alle øvrige aktiviteter hele året. 

  

A-medlem 

  

1.000 kr. 

  

1. maj 

  

  

Roning hver dag. 

Deltagelse i alle øvrige aktiviteter hele året. 

  

Pensionist 

  

450 kr. 

  

1. maj 

  

  

Roning hver dag til kl. 1400 og 1 bestemt aften om ugen, der vælges ved 

sæsonens begyndelse. 

Deltagelse i alle øvrige aktiviteter hele året. 

  

  

Støttemedlem 

  

250 kr. 

  

1. maj 

  

  

Passivt medlemskab. Deltagelse i vinteraktiviteter (svømning).  Støtte-

medlemmer er i øvrigt altid velkomne i roklubben og til klubbens arran-

gementer. 

  

Kontingent 2009 
 

En ungdomsroer overgår til seniormedlemskab det år, hvor roeren fylder 19 år 

 

Nye medlemmer 
For medlemmer, der optages i klubben efter 1. maj, er betalingsdatoen senest         1 uge efter indmeldelse. 

Familierabat 
Ægtefællen til et A-medlem får 50 % rabat på sit A-medlemskab, og et                   A-medlems hjemmeboende barn kan nøjes med at betale halv pris for at være 

ungdomsroer. 

 

Rabatten gælder altså kun A-medlemmer og ungdomsroere, og det forudsættes,      at familiemedlemmerne har samme adresse. 

Betaling  

Kontingent bedes betalt til roklubbens konto i Spar Nord: 

 

                            Registreringsnummer 9006  konto nr. 13 05 69 45 64 
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Maling fra 

Farveviften søger  

nyt hjem 

Maigårdsvej 2a 

9900 Frederikshavn 

Tlf. 98 43 88 88 

www.farveviften.dk 

 
 
 
 

 

Tlf. 98 43 40 76 
Søndergade 11 - 9900 Frederikshavn 

Rimmensgade 8, Frederikshavn 
Tlf. 98427211 

   TIL LEJE BRATTENHUSET- 25 KM FRA  

SKAGEN - DIREKTE VED HAVET 

Frederikshavn Roklub tilbyder nu en dejlig ferie i klubbens hyt-

te, beliggende på en 5100 m2 stor klit og strandgrund ved en af 

landets bedste og mest børnevenlige østvendte strande.  

Roklubben har ejet hytten siden 40'erne - hvorfor den er 

"gammeldags", men indbegrebet af "sjæl og atmosfære". 

Hytten er 62 m2 foruden 10 m2 overdækket terrasse. Huset er 
indrettet med 3 soverum, med ialt 8 sovepladser, køkken og 

stort opholdsrum med brændeovn. Fra den overdækkede terras-

se, er der indgang til stort baderum med bruseniche og 2 separa-

te toiletter. Der er service og udstyr til 8 personer, endvidere er 

der stereoanlæg og farve-tv. 
RING TIL Lars Høyer  Tlf. 98 92 74 43 og forhør nærmere om pri-

ser og ledige uger.  

 

Første rotur  i de gode  

Gamle dage 
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Esbjerggade 12 - 9900 Frederikshavn 
Tlf. 98 42 01 29 -  Biltlf. 40 42 92 29 

www.wwslykke.dk 

ApS 
Ejendomsfirmaet 
Jens Jørgensen 
Danmarksgade 30 
9900 Frederikshavn 
Tlf. 96202727 

15 

Så er det med stor glæde at det roende folk  på Læsø har meldt sig ind i   Forsætter  s 15                        

Fr-havns-Roklub, og vi vil byde jer hjerteligt velkommen, og håbe at I tager en af-

stikker herover, så I kan lære os at kende. Læsø har som bekendt to udlejningsbåde 

som Dansk Forening for Rosport har stillet til rådighed og indtil nu  har det vist sig 

at være en stor succes udlejningsmæssigt, så jeg håber I får lov til at beholde dem 

mange år fremover, ellers findes der nok en løsning på problemet til den tid. 

 

Materialet. 

Nordea er nok den vi koncentrerer os  om i år samt de træårer, vi når, Så det går 

stille og roligt ude i båd hallen. 

Kaj Julian og jeg har fået lavet to nye båd vogne og renoveret lidt på de gamle, så 

nu har vi vogne til et stykke ud i fremtiden, og det er et kæmpeplus, for klubben. 

Værkstedsbordet har altid været for højt, så der tog Kaj og jeg en rask beslutning, 

og skar 12 cm af jernstolperne som Kaj fik svejset sammen igen, og jeg dem ma-

let, så nu får ingen dårlige rygge, når de indtager  en specifik arbejdsstilling. Sam-

tidigt sænkede vi værkstedstavlerne så det hele står i harmoni med hinanden, og 

virker meget mere overskueligt. 

Kaj har desuden  renoveret de røde bænke og malet dem så de kan holde mange år 

ud i fremtiden, så det fungerer optimalt på materialesiden. 

 

Vi fik også lavet nye fortøjninger til vores landgangsbro. Kim fik støbt to murer-

baljer med beton, sammen med et befæstningsanker i hvert af dem. Her blev mon-

teret i alt 10m rustfri kæde i hver af dem forbundet med sjækler og betonklodserne 

blev dumpet ca 2m ude og 3 m til højre/ venstre, for broen, så den er sikret mange 

år ud i fremtiden. 

Kaj og Preben fik lagt trælister på den nedafgående rampe, så den blev skridsikker 

ved denne foranstaltning, så det var godt at få bragt det i orden. 

Økonomien. 

Tal arbejdet er lagt i Flemmings solide  hænder og med de bulletiner vi ind imel-

lem har modtaget ser det godt ud, ikke i mindst  på grund af at vi fik ca 20000 kr 

tilbage fra de Kommunale Værker, så det lunede vældigt , så vi er alle spændt på 

at høre det endelige resultat og hvad fremtiden vil bringe i økonomisk henseende. 

Brattenhuset 

Hanne og Larses  domæne Brattenhuset lever i bedste velgående. Lars har fået sat 

en bænk op på toppen af klitten, så morgenkaffen kan indtages her, med udsigt ud 

over det altid foranderlige hav. 

Der er vel snart blevet fældet det der skal på sommerhusgrunden  og det har givet 

meget lys på stedet, og det må man sige har  givet det hele et løft, så man får et 

godt indtryk når man kører ind på grunden og parkerer bilen.  Forsætter s 19 
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Velkommen til alle til vores generalforsamling 2009. 

 
Vi skal have valgt en dirigent og jeg foreslår Mogens Pedersen. 

Jeg tror ikke at nogen vil sige mig imod , at vejret har gjort at vi fik en fremragende sæson, 

og opnåede at komme på Hirsholmen i alt 11 gange for mit vedkommende. 

Vi har grillet og badet derovre og nydt solnedgangen fra bunkeren og molen, og et enkelt 

glas rødvin fuldender den stemning, der betager os hver gang vi indtager, dette skønne 

område som man aldrig kan få nok af at opleve og sanse, og hjemturen, hvor tempoet i 

bådene når uanede højder, mens snakken går livligt, det er det en roer forstår ved livskvali-

tet,  kombineret med fysisk udfoldelse. 

Langture. 

Løvspringsturen gik til Grenå Roklub den 17-18 maj 2008,hvor Kaj , Preben ,Kim og jeg 

deltog.  Det var et godt arrangement, med et dejligt gensyn med de mange roere vi efter-

hånden kender fra andre roklubber. 

Løvfaldsturen gik til Randers Roklub den 26-27 september 2008,hvor vi deltog otte, som 

var Kim, Kaj, Ib, Preben, Hanne og Lars, samt Ulla og Bubber. 

Vi skulle selvfølgelig rundt Nicoline og hente vores madpakker. Preben hentede alle. Det 

tog lidt tid, men har nok snakket sig til et par extra stykker chokolade, en proces der ikke 

er ham uvant, og vi er lige misundelige hver gang. 

Vi havde en god og til tider barsk tur på Randers fjord, godt med modvind på hjemturen, 

men solen skinnede, så humøret var højt. Vi sluttede af med en fest om aftenen, med en 

fremragende menu, der faldt i god smag for alle de deltagende og efterhånden trætte roere. 

Så en stor tak for et godt arrangement. 

Læsø turen. 

Den 21-22 juni 2008 havde Dansk Forening for Rosport lavet et arrangement for alle ro-

klubber med titlen: Vi ror Danmark Rundt. For hver 20 km der blev roet, og for hver roer 

fik man et lod og tre både var i udsigt som præmie, som vi dog ikke var så heldige at vin-

de. 

Vi tog til Læsø Hanne , Lars, Sonja, Kirsten, Ulla og Bubber, Kaj og Ib. Kirsten havde lånt 

et hus og Hanne stod klar med maden, da vi ankom, og så var der dømt råhygge med god 

mad og vin og en enkelt pind i brændeovnen. 

Vejret var bestemt ikke med os den første dag da blæsten havde overtaget, men det kunne 

ikke slå de motiverede deltagere ud så vi var kreative og lånte cykler og så fik vi udforsket 

den flotte natur Læsø er beriget med, så det blev en rigtig god dag. 

Næste dag var vinden taget af, men det regnede en del. Vinden havde lagt sig, så nu skulle 

det være, hvis der skulle roes  og vi kom ud så det blev til 14 km  pr roer så det var udmær-

ket, vejret taget i betragtning. 

Vi sluttede af på restaurant Havnebakken med det helt store fiskebord. Det var bare fanta-

stisk,  og når jeg ser fiskebordet på hjemmesiden, så vækker det minder der sætter mund-

vandet i drift. Jeg håber vi 2009 kan indtage Læsø igen, og noget er i støbeskeen, den 5juni 

2009 , så mon ikke det falder på plads. 

Sognefjorden. 

På Sognefjorden var Fr-havns-Roklub repræsenteret af Kirsten og Mogens. Mogens har 

levende beskrevet det i robladet,  højdepunkterne, og strabadserne både han og Kirsten var 

involveret i. Så det var en uforglemmelig tur,                                                  Forsætter s 13                                               
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og jeg kan fornemme mellem linjerne og  artiklen af Mogens at dette var et af hans livs 

højdepunkter,     han kan simpelthen ikke falde ned igen, om det så skyldes det gode sel-

skab han deltog i eller bare udfordringen ved roningens strabadser,  forbliver en ukendt 

faktor, men en kæmpe oplevelse havde afgjort været. 

Arrangementer. 

Anne-Grethe ringede en dag til mig og spurgte om roklubben kunne stille både og med-

lemmer til rådighed for Stena Lines personaleforening, så man kunne prøve rosportens 

glæder og udfordringer. Så et antal på 30 mennesker over to dage, fik vi i bådene med to 

nye og tre erfarne i hver båd, og da vejret var optimalt tror jeg vi alle fik en god oplevel-

se, og vi sluttede af udenfor på vores bænke med pizza, og et glas rødvin som Stena 

Sponsorerede, så det var et par gode dage, så det er måske noget vi skal prøve at tage op 

med andre personaleforeninger her i kommunen. 

Fonde. 

Spar Nord Fonden har tildelt os en check på 10000 kr til indkøb af en bådtrailer. Beløbet 

bliver først frigivet, når vi har sparet det resterende beløb sammen, og det beløber sig i alt 

til ca 40000 kr ,for en sådan bådtrailer 

Af FuF har vi fået tildelt i alt 3400 kr som vi købte en ny printer for, og Kim siger at det 

er noget der virker. Den spytter bare bladene ud, så det er en nødvendig investering på 

længere sigt. 

Nordea Prisen beløb sig til 2100 kr som vi købte printerpatroner for, så det gør vores øko-

nomi i klubben endnu mere stærk , at vi bliver tiltænkt sådanne gaver, så en stor tak til 

alle der har støttet os. 

 

Mærkedage. 

Sonja og Thomas blev viet i Ugilt Kirke, lørdag den 20 september 2008. 

Så vi stillede med otte brave roere med hver sin åre skråt stillet i rad og række til ære for 

det smukke brudepar, der havde vejret med sig og fik en uforglemmelig dag og fest de 

sent vil glemme. 

 

Deget rundt er noget vi alle ser frem til. Mogens og Kim fik sat holdene, og med det hold 

Mogens kom sammen med havde jeg mine store tvivl om vores  hold havde en chance 

overhovedet, for bare at begå os nogenlunde. 

Kaj mente han skulle yde første hjælp til vores hold og forsøgte ubemærket at proppe to 

store vanddunke i det forreste rum, men jeg tror det var Lars der var vågen der og straks 

tog sagen i egen hånd og fik dem fjernet i et hug, mens Kaj så brødbetynget til. Men vi er 

hurtige til at tilgive i klubben, især når Kaj højtideligt bedyrede at muldvarpen skulle se 

dagens lys når kaproningen var vel overstået, så var det bare at begære det man havde 

lyst til at drikke, så det gav mange klapsalver. 

Det blev en af de hårdeste kaproninger jeg har deltaget i og hele vores hold gav dem 

kamp til stregen, og de retfærdige dommere Flemming og Kim fandt samstemmende ud 

af at det vindende hold 2008 blev: Mogens, Hanne, Jørgen, Kaj, Carsten, og jeres navne 

er indgraveret til evig tid på klubbens vandrepokal, Deget rundt. 

Læsø.                                                                                                             Forsætter  s 15                         


