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F R E D E R I K S H A V N / L Æ S Ø  R O K L U B   
F E B U A R  2 0 1 0  

 

    Nyhedsbrev 

 
Husk at komme ud til 

standerhejsning  
d 27/3 kl.14.00 

Og høre de vise ord 
fra formanden 

 

Husk generalforsamling d 11/3 kl. 19.30  
Alle er velkommen  
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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 

sonjapedersen31@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 

Nyhedsbrev 
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Nyt Fra Formanden 

Vinteren vil ingen ende tage. Det fryser stadigvæk og sneen vælter ned i 
perioder. 
Vi har ikke fået lavet meget ved bådene i år, grundet den hårde  og 
bestandige frost, der hindrer alt det der hedder lakering, så vi må give 
den en skalle til sidst når frosten har sluppet taget og er gået over i plus 
grader. 
For et stykke tid siden havde vi en frostsprængt rør i bådhallen.  Det 
skete lige over Knud Rasmussen der blev fyldt med  vand, så det beslag 
der var sat op  og fastgjort til væggen knækkede og resulterede i at den 
faldt ned over en fireårs båd, og nogen må holdt hånden over os da kun 
skvatbordet led overlast og brækkede af, på den omtalte fireårs båd. 
Knud  Rasmussen overlevede den hårde medfart og er tilsyneladende 
sluppet helt uskadt. Vvs Lykke har udbedret skaden, med en ny samling 
i loftet og monteret en stophane i herrernes omklædningsrum, så når 
den er lukket og hanen i bådhallen er lukket  helt op ,er problemet løst 
med hensyn til frostsprængninger. 
Kaj og jeg har deltaget i langtursstyrmandskursus i Aalborg den 13-14 
februar 2010. Vi var 22 deltagere på holdet fra forskellige jyske 
roklubber. Det var et rigtigt godt og meget koncentreret kursus hvor 
undervisningen startede kl  9 og først sluttede om aftenen kl 20,og 
startede op igen søndag morgen kl 9 med afsluttende prøve samt 
evaluering kl 16. 
Et godt og relevant kursus hvor nogle motiverede lærere gav os nogle 
nye input i roningens verden, med hensyn til sikkerhed til søs og alt det 
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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 
betegnet Hirsholmen. 

Hanne & Lars inviterer til varme hveder torsdag aften den 29. april i 
Bratten, der vil komme nærmere besked med opslag i klubben, men skriv 
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Et godt og relevant kursus hvor nogle motiverede lærere gav os nogle 
nye input i roningens verden, med hensyn til sikkerhed til søs og alt det 
roningen indebærer  når man færdes på det åbne hav. 
Det ville være en god ide at vi  hvert år sendte to af sted på dette kursus, 
så vi ud i fremtiden kan mønstre en gruppe med langtursstyrmænd 
godkendelse, så det er noget vi skal tage stilling til og derved styrke Fr-
havns-Roklub på længere sigt. 
Generalforsamlingen nærmer sig med hastige skridt den 11-03-2010 kl 
1930,så vi håber man møder talstærkt op, og da vi mangler b-
medlemmer, idet  Sonja og  Agnete er trådt ud af bestyrelsen, samt 
Mogens der var revisor på det regnskabsmæssige omkring roklubben. 
Så kom ud af busken så vi kan mønstre nye roere i bestyrelsen, til gavn 
for alle. 
Vi havde jo nok en anelse i baghovedet at Mogens Pedersen en skønne 
dag ville forlade vores roklub. 
Man siger kærlighedens vegne er uransagelige , og sådan er livet jo 
engang. 
Jeg mødte Mogens i 1992. Martin og Julian spillede  fodbold sammen og 

jeg og Mogens faldt hurtigt i snak sammen og fulgte vore drenge til 

mange fodboldoplevelser i de små klubber i vores område, og stod på 

sidelinien sammen med andre forældre, og heppede på vores drenge, 

Når flaget skal 
til tops er det 
godt at 
formanden er i 
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Det skete så det at Mogens  på et eller andet tidspunkt har omtalt at han 
roede i FR-havns-Roklub, om det ikke var noget for mig at komme til at 
ro. Jeg har nok i starten været lidt skeptisk ,da jeg var gammel kajakroer i 
Struer i mange år, og roning i en to eller fireårs båd var jo anderledes da 
man i modsætning til kajak, var afhængig af andre. 
Men det endte med at jeg stillede op i 1993 og fik en rigtig god 
modtagelse i klubben af Flemming og Laila, Lars og Hanne Høyer og 
selvfølgelig Mogens. 
Mogens vi har haft fantastisk mange spændende og udmattende langture 
sammen. Vi har været ude hvor trætheden har været overvældende, men 
vi har aldrig givet op og altid kommet i mål, dødtrætte men humøret har 
altid været i top og det at sætte sig til et veldækket bord hos den 
arrangerede roklub, efter en udmattende tur kan næppe beskrives, for 
man føler virkeligt at livet er fantastisk, endorfinerne har overtaget 
kroppens styring og velværet har indfundet sig. 
Fr-havn-Roklub ønsker dig held og lykke i dit nye job som dommer i 
Roskilde ret. Du og Helle er aktive roere i Dragør Roklub, og mon ikke vi 
en eller anden gang i fremtiden kunne samle en flok herfra og indtage 
jeres farvand, og få de oplevelser  I som de lokale ,kender alt til. Men 
ellers er der løvsprings samt løvfaldsture, vi kan mødes på, og ikke at 
forglemme vores sommerhus i Bratten, som I kan leje, for Hirsholmen 
skal vel igen betrædes engang i fremtiden. 
Så tak for alt Mogens. Når vi engang sidder på plejehjemmet og ruller en 
tur med rolatoren , så vil vi mindes ,alle de gode  ture samt de 
rokammerater vi har truffet i tidens løb. Vi har haft et godt og aktivt liv 
med roningen, som en vigtig del i vores tilværelse og i det håb at vi kan 
dyrke rosport mange år fremover. Så tak for alt og nyd din nye tilværelse i 
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Kald det kærlighed 
 
Vi skal tilbage i tiden, nærmere til begyndelsen af Beatles tiden, samt 
Flower Power 60 ’ erne. For ikke at glemme Cosy Club på Bech ’ s Hotel, 
god Jass på Vinkælderen, Skansen Bar efter roning, desuden var der 
også  Frederiksgaarden samt Grand, Cimbria, og da Lodsgade var lige så 
populær / upopulær som Jumfru Ane Gade i dag. 
 
Frederikshavn Roklub lå på det tidspunkt ved indsejlingen til det, der 
dengang hed Den ny Fiskerihavn, da der stadigvæk var fiskeri fra 
Frederikshavn, nærmere der hvor Ørskov senere fik bygget 
velfærdsbygning. Der gik en lille mole ud, hvor Havne & Lodsvagten holdt 
øje med os, måske også blev underholdt af os, som vore naboer. 
Jeg holdt ofte med min cykel ved molen og så ned på roerne, der gjorde 
både klar til roning, men mere blev det ikke til, hvilket jeg fortrød dengang. 
 
Så kom jeg i lære på Frederikshavns Værft & Flydedok, som det hed 
dengang. Der var en, der hed Per, som kom fra Randers, han sagde: ”  
Kom med ned i Roklubben! ”  Det var i 1966. 
 
Det var dengang, der var petroleumslamper i Roklubbens sommerhus i 
Bratten og lokumsspand tæt på klitten.  Pigerne slæbte Carmencullers og 
hårtørrer med, selvom der ikke var indlagt strøm, men der var en dejlig 
muret pejs i røde mursten, som gav råhygge. Varmen måtte findes på 
anden måde. Desuden var der en dejlig kølig kælder med nedgang fra 
køkkenet. Det var dengang, der var 50 øl i en kasse, og var der pinsetur til 
Bratten, sørgede Hr. Steffesen [Urband - depotet] for, at kælderen aldrig 
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Aktivitetskalender 
Mandag kl 1900-2100  

Slibning alle er velkommen  
Tirsdag kl 1900-2000 

Svømning i Fr-Havn svømmehal 
 

Rotider Fra d 29/3 
Mandag kl. 18.00 
Tirsdag kl.18.00 
Onsdag kl. 9.00  
Torsdag kl.18.00 

 
Rotider Fra d 1/5 
Mandag kl. 19.00 
Tirsdag kl.18.00 
Onsdag kl. 9.00  
Torsdag kl.19.00 

 
Generalforsamling d 11/3 kl.19.30 
Standerhejsning d 27/3 kl. 14.00 

Ølsmagning d 16/4 kl.18.30 se opslag 
Varme hveder i sommerhuset 29/4 se opslag 
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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 
hytte, 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 
terrasse, er der indgang til stort baderum med bruseniche og 2 
separate 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 
priser og ledige uger.  

  

Privatskolen 
i 

Frederikshavn 

 

Tlf. 9842 1566 
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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 

Sindalmaler.dk  
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Der var såmænd en gang, vi ringede, og hvem kom? Det gjorde 
depotvognen fra Urband. Der var også tradition for, at pinsesolen skulle 
danse. Det gjorde den også, selvom der var diset.  
Fra sommerhusgrunden kunne man se helt til Skagensvej og toget 
[ Skagensbanen]. 
 
Nå, men man kunne også høre fra naboer til os, at de ikke behøvede at 
gå ned på stranden for at se, om der lå 4 til 6 både linet op, på en pæn 
række, et flot syn, og der var aldrig hærværk eller stjålet noget. Jeg tror 
faktisk, de nød at se og høre, hvordan vi kunne synge og hygge os, 
selvfølgelig uanset om pinsen faldt tidlig eller sent, så blev 
badesæsonen indledt. 
 
Traditionen tro blev der også roet til Bratten for at fejre Sct. Hans med 
bål og overnatning. Hvis ikke der var fridag til overnatning, så var det 
lige meget, om der var mørkt, når man skulle ro hjem igen. 
Det var også dengang, at Svalereden kro kunne byde på dans. Ja, så 
roede man da til Svalereden og klædte om på toiletterne, tog en 
svingom eller flere, og når musikken holdt op med at spille, så var det 
bare om at komme hjem igen uden om bundgarnspæle og net. Det skete 
af og til, hvis der var lavvandet, at pinden til roret sad fast i bundgarnet, 
eller måske var det en træt styrmand, der havde mistet sin GPS ’ er? 
Det var også dengang, at man selv byggede klubhus og ombygninger. 
Mærkelig nok, selvom arbejdstiden var på 47 timer om ugen, var der 
rigtig mange til at give en hånd med !!!!!! Gad vide, om det er ” BETALT 
FITNESS ” ,  der holder folk tilbage?    Forsættes s 12 
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Desuden var det også lige det med badeforholdene i det gamle klubhus, 
der var ikke blevet råd til to badeværelser, derfor var aftalen, når drengene 
var færdige,  bankede de på døren til pigernes omklædning, så kunne de 
overtage badefaciliteterne. Nogle gange lød der flere hvin, hvis der blev 
banket lidt for tidligt på døren til pigernes omklæd-ningsrum, og endnu 
højere hvin, når gassen til gasvandvarmeren blev afbrudt. 
 
Gad vide, om det var en af grundene til, at flere fandt hinanden i 
roklubben, eller måske var det de gode fester, der blev  holdt. Jeg er ikke i 
tvivl, og så har jeg oven i købet to at dele min kærlighed med, nemlig 
Hanne &  
Roklubben. Den ene i snart 40 år og den anden i 44 år, så kom ikke her og 
sige at: 
 

” R O MOTION IKKE ER GO MOTION ” .  
VEL 
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Nyt fra Læsøroklub 
2010 skal vi aflevere de to både som DFfR har lånt os og som har været 
en stor succes på Læsø. De har været lånt ud ca. 40 gange på de 2 år de 
har været på Læsø. Fra næste sæson skal de til Ærø.  
Vi har en aftale om at vi skal hente en 2 års inrigger i Skive i februar/marts 
måned i det nye år. Det er en ældre båd som Skive roklub har foræret os. 
Derudover har Varde roklub lovet os en båd ( plastik 2 års )  som vi kan 
købe til sommer. Mit håb er, at vi kan klare os med de både vi har til 
rådighed indtil vi sidst på sommeren forhåbentlig igen har 2, 2 års og en 4 
års samt vores 2 scullere.   
Mit håb er, at vi kan få roet mindst lige så mange km i den nye sæson som 
i 2009. Det er mit håb at vi kan gennemføre følgende aktiviteter i 2010.  
  
1. Februar / marts - hente båd i Skive 
2. Marts - klargøring af både ( lak mm.)  
3. Marts / april - "generalforsamling" / årsmøde 
4. April - Standerhejsning 
5. Juni - Skt Hans arrangement 
6. Juli - Tur til Nordre Rønner 
7. Juli / August - hente båd i Varde 
8. August - Læsø rundt 
November - Julefrokost ( s idste lørdag i november )   

De præcise tidspunkter og datoer meldes ud efterhånden som vi kommer 
længere med planlægningen.    
  
Jeg håber ikke frosten for alvor bider sig fast - så vi ikke kan komme på 
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Sæby •  Skagen • Århus 

Tlf. 70 15 10 00 • Fax 72 21 16 01 
www.hjulmand-kaptain.dk • 

mail@70151000.dk 

FRISØREN 
V/Lea Agerkvist, Kalkværksvej 3 B, 
9900 Frederikshavn Tlf. 98 42 33 15 

 

PENSIONISTRABAT HVER DAG 
Tirsdag -  fredag 9.00 -12.00 & 13.00 -  17.30 

Lørdag 7.30 - 12.00  Mandag lukket 
Tidsbestilling 



15 

Bestyrelsesmøde i  
Frederikshavn Roklub den 18. januar 2010 

Deltagere 
Ulla Skov, Ib Ejsing, Kaj Jensen, Carsten Højmark, Lars Høyer, Kim 
Christensen og udenfor bestyrelsen var kasserer Flemming Hansen
( r eferent ) . 
Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Sidste referat kort gennemgået og vedtaget. 
Eventuel Nytårsparole 
Bestyrelsen drøftede kort en eventuel Nytårsparole i lighed med tidligere 
år. Man enedes om, at tidspunktet var forpasset, idet man en sådan parole 
først kunne afholdes så sent, at det ville kollidere med andre af det tidlige 
forårs arrangementer. 
Fastsættelse af dato for generalforsamling og meddelelse herom. 
Årets generalforsamling afholdes torsdag den 11. marts 2010 kl 19.30. Der 
indkaldes til denne gennem førstkommende Roblad, der udkommer ultimo 
februar. Generalforsamlingen skal indvarsles senest 8 dage før afholdelse. 
Indkaldelsen vil således være lovlig. 
Deadline for næste roblad 
Kim har sat sidste frist for indlæg til bladet til 19. februar. 
Vinduer i sommerhus 
Isætning af vinduer i sommerhus blev tidligere udsat til foråret. De nye 
vinduer isættes i weekenden 9, 10 og 11 april.  
Rostatistik 
Kaj foranlediger Rostatistikkens Top Ti for 2009 udfærdiget og ophængt i 
klubhuset. 
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Redningsveste mv 
Carsten oplyste, at vestene var i orden og klar til brug. Der skal 
foretages eftersyn hvert andet år. 
Korttursstyrmandskursus 
Såfremt der er tilslutning hertil etablerer klubben et 
korttursstyrmandskursus i slutningen af maj måned. 
Eventuelt 
Herunder drøftede man klubbens forsikringsforhold omkring bådene. 
Flemming undersøger sagen. Efterfølgende kan oplyses, at klubben er 
behørig forsikret. For bådenes vedkommende, når de er på havet, har vi 
gennem vores medlemskab af DFfR og DIF ( D ansk Idrætsforbund )  en 
ansvarsforsikring, således at eventuelle skader vi forvolder på andre 
fartøjer mv vil være dækket. Bådene er ikke kaskoforsikret, idet en 
sådan forsikring er meget dyr. Bådene er selvfølgelig også forsikret 
gennem vores bygnings- og løsøreforsikring, når de står i bådehallen. 
Med hensyn til forsikring ifm arbejdsskader mv undersøger Flemming 
stadig sagen. Han giver en fyldestgørende svar på næste 
bestyrelsesmøde. 
Endvidere blev der talt om den påtænkte flydebro som Rønnerhavnen vil 
etablere i nærheden af vores bådebro. Ib har efterfølgende fremsendt 
materiale om dette til bestyrelsen. Dette har tidligere været fremsendt 
uden det har givet anledning til bemærkninger, hvilket formanden 
naturligvis har taget som en accept af forholdene. Nu kan vi endnu 
engang se på tingene. 
På sidste bestyrelsesmøde ønskede Kaj at drøfte fremtidige rotider. 
Bestyrelsen har nu fastsat rotiderne i sæson 2010 således: Mandag og 
torsdag kl 19.00, onsdag kl 09.00 og tirsdag kl 18.00. I april og 
september måneder starter al roning om aftenen kl 18.00. Opslag vil 
blive lavet og ophængt. 
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Skuld gammel venskaw rent forgo... 
 
 
Sådan plejer vi i min familie at synge, når festen er slut, som en 
opfordring til at tænke tilbage på de mange gange, vi har været sammen 
i festligt lag. 
 
Rygterne har jo svirret og det er rigtigt nok. Jeg flytter fra Vendsyssel og 
ind i Helles dejlige lejlighed i Dragør. Jeg glæder mig rigtigt meget til at 
bo sammen med Helle og hendes søde piger og jeg føler virkelig, at de 
alle tre glæder sig til, at jeg flytter rigtigt ind. Fra 15. Februar 2010 er jeg 
dommer i Roskilde. Jeg glæder mig også over, at de ville ansætte en ny 
medarbejder på 58 i konkurrence med langt yngre og velkvalificerede 
ansøgere. Jeg regner med, at mit gode udseende endnu engang har 
hjulpet mig. 
 
Det betyder så farvel til Frederikshavn roklub og til retten i Hjørring. Det 
er meget vemodigt, selv om jeg er blevet modtaget i Dragør roklub med 
åbne arme. De har med en vis tålmodighed hørt på, hvordan vi gør i 
Frederikshavn, ligesom Frederikshavnerne i 1991 foregav en vis 
interesse for, hvordan vi gjorde i Grenå roklub. 
 
Dragør og naboklubben Øresund roklub har sagt ja til, at jeg må indføre 
Deget rundt i de to klubber. Det bliver nok lidt for langt at ro rundet om 
Deget herfra, men der er et fyrtårn, der hedder Røsen, og som ligger 
mellem de to klubber og som vil give en passende distance. Jeg er jo 
ofte blevet beskyldt for at snyde med holdsammensætningen. Det har 
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Dragør og Øresund roklubber har en anden kappestrid, som Frederikshavn 
kunne tage op med Sæby. Vi har en Klabauter-mand, som det gælder om 
Ikke at have. Den ros med størst mulig hast til den anden klub, hver gang 
den bliver bragt. Den klub, der har haft den længst tid har tabt. Der er også 
stor prestige i ikke at ende med at have den, når sæsonen slutter. I år var 
der et hold fra Dragør, der roede til Øresund roklub, så de netop var 
fremme kl. 23.59 den sidste dag, så Øresund ikke havde en chance for at 
ro den tilbage. 
  
Da jeg kom til Frederikshavn roklub var det næsten ikke til at komme ind af 
døren eller til at få ørenlyd for ungdomsroere. Dem har jeg jo fået skræmt 
væk i den mellemliggende tid. Frederikshavn roklub er lige som de fleste 
andre roklubber blevet en klub for folk i deres bedste alder dvs. ++50. 
Formanden og den ny formand vil jo nok til at sige + 60. Men nu bliver der 
jo et par pladser ledige i klubben og det kunne jo være, at mit exit får yngre 
kræfter til at komme tilbage. 
 
Jeg har aftalt med Helle, at vi begge deltager i Løvfalds- og 
Løvspringsturene i Nordjysk kreds, så vidt det overho-vedet er os muligt. 
Vi deltager også meget 
gerne 
som 

gæster i Deget rundt, hvis 
det ikke placeres i den sidste 

Mogens og Helle  
Fra turen 
 Læsørundt 
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 GF Forsikring 
Rimmensgade 27   

9900 Frederikshavn  
Tlf98 42 50 22  
Fax66 18 18 30  
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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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Der har også været snakket om en langtur til Ærø til sommer. Helle og jeg 
deltager gerne i en sådan tur, hvis det bliver i uge 29, hvor Helles børn er hos 
deres far. 
 
Frederikshavn roklub har været mit halve liv, mens jeg var i Vendsyssel. Jeg 
håber at vende tilbage mange gange til klubben og ikke mindst til 
sommerhuset. Vi planlægger ikke at leje det i år. Jeg håber, jeg i stedet skal 
sige goddag til mit kommende barnebarn i England. 
 
Vel roet 
Mogens. 
 
Fra Læsø 
Så gik 2009 en sæson med lidt ustabilt rovejr - der har været meget vind fra 
vest, men vi har alligevel fået roet 1693 km i løbet af 2009. Som I kan se har 
Jan fået roet flest 
km i 2009 - 435 km 
er et meget flot 
resultat.  

Roede km 2009      

  Navn       
4 Marianne Abildtrup 229   
2 Marianne Bjørn  316   
1 Jan Bjerregaard 435   
3 Søren Abildtrup 239   
7 Hans Ole Steffensen  97   
8 Kresten Hvid Steffensen  46   

12 Kit D. Laursen  23   
6 Lilli Larsen  106   

11 Gæster   27   
9 Rie Toftelund 32   

10 Ulla Steffensen  28   
5 Bjarne Chistensen  115   

  i alt    1693   
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Suensonsvej 71C 9900 Frederikshavn  

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

i Frederikshavn Roklub 11. marts 2009 kl 1930 
  
  
Generalforsamlingen afholdes i roklubbens lokaler. 
 
Dagsordenen er  
1. Valg af dirigent 
2. Årsberetning fra bestyrelsen 
3. Aflæggelse af regnskab og budget 
4. Indkomne forslag. Forslag skal for at kunne behandles på  
    generalforsamlingen være formanden i hænde senest 5 dage 
     inden generalforsamlingen . 
5. Fastsættelse af kontingent 
6 a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
    b. Valg af suppleanter.  
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.  
8. Eventuelt. Under dette punkt kan der kun ske  
   drøftelser ikke træffes beslutninger.   
 

Bestyrelsen. 
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B ESØG VORES W EB- STED!   
www. f r ede r ik shavn-

rok lub .dk  

Ndr. Strandvej 58 
9900  Frederikshavn 

Frederikshavn 
Roklub 

Telefon: 98426567 

UNDER DANSK  FORENING 
FOR ROSPORT, 
STIFTET 13. MAJ 1943 

«V
irksom

hedsnavn» 
«Fornavn» «Efternavn» 
«A

dresse» 
«Postnr» «B

ynavn» 

Er der noget der 
er  

smukkere  
end det her  


