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Frederikshavn Roklub 17. marts 2011 kl
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i roklubbens lokaler

Dagsorden
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 Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7 Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
8 Eventuelt

Bestyrelsen
Så er det på tide at standeren skal op igen
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Bestyrelsen
Formand
Ib Bach Ejsing
Odinsvej 31
9900 Frederikshavn
48414227
26285893
ib_ejsing@youmail.dk

Næstformand,
tilsyn og udlejning
sommerhuset
Lars Høyer
Grundtvigsvej 3
9800 Hjørring
98927443
24207943
lhh@has.dk

Heldigvis fik vi en del af udgifterne til solvarmeanlægget refunderet af vores forsikringsselskab, men det sammenholdt
med, at installationen af den nye varmtvandsbeholder kostede
betydelig mere end forventet gør, at udgifterne til vedligeholdelse har sprængt alle rammer.

Kasserer
Klubhus
Flemming Hansen
Nordstjernevej 12,
Kilden
9900 Frederikshavn
98421514
fash9900@hotmail.com

At beløbet er så stort skyldes også, at et tilskud til investeringerne på 20 000 kr fra kommunen allerede er modtaget i 2009
og derfor ikke figurerer i regnskabet for 2010. Annonceindtægterne fra robladet er også faldet væsentlig i forhold til sidste år, hvilket formentlig skyldes finanskrisen.

Materielforvalter
Carsten Højmark
Frydenstrandsvej 25
9900 Frederikshavn
98 43 01 32
hoimark@webspeed.dk

Rochef
Kim Christensen

Bestyrelsemedlem
Ulla Skov

Korsvej 8
9900 Frederikshavn
98 43 17 06/23 30 60 06
kim_c@os.dk

Birkekrogen 8
9900 Frederikshavn
98434412
28513466

Med de store udgifter på bygningerne i 2010 har vi forhåbentlig de næste mange år kun udgifter til ganske almindelige
driftsudgifter og derfor kan vi se optimistisk på årene
fremover.

Ullas.skov@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Johnny Hansen
Tømmergade 21
Ravnshøj
9900 Frederikshavn
51 27 41 05
johnnykeanhansen@sol.dk

1 Suppleant

Bestyrelsesmedlem
Kaj Jensen
Esbern Snaresvej 13
9900 Frederikshavn
61 69 02 50
jenkaj@webspeed.dk

2. Suppleant

Kirsten Andersen

Rigmor Skoven

L.P. Houmøllersvej 136
9900 Frederikshavn
24 49 03 41
kirsten-morild@hotmail.com

Englund 23
9800 Frederikshavn
98 42 78 70
e-mail på vej

Suensonsvej 71C 9900 Frederikshavn
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Nyhedsbrev
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Nyt Fra Formanden

Roklubben har underskud
Af Flemming Hansen

I skrivende stund ligger vinteren stadig som en dyne hen
over Danmark. Men vi roere kan fornemme at noget godt lig-

Regnskabet for 2010 udviser et underskud på 79 209 kr.
Alligevel er der grund til optimisme siger
kasserer Flemming Hansen.

ger og venter henne om hjørnet. Foråret-sommerenaktivitet på højeste plan og en glæde ved atter at sætte sig i
en båd med glade og afslappede mennesker, der har et for
øje at få nogen motion samt nogle berigende oplevelser
sammen på havet.

For første gang i mands minde har roklubben et stort underskud. Det har dog sin naturlige forklaring, idet året bød på
mange store reparationer og investeringer i klubhuset og i
sommerhuset. Klubhuset har i sidste vinters voldsomme
frost- og snevejr haft frostsprængning af vandrør i bådehallen
og i vores solvarmeanlæg.

Landsmotionsstævnet foregår i år i Skive-Roklub den 17-19
juni og jeg håber rigtig mange vil deltage fra vores klub.
Tænk jer at være sammen med 500-600 roere fra mange
andre klubber,landet rundt.Der er en gejst der siger spar to

Yderligere har vi fået udskiftet vores indgangsparti og fået isat
nye energiruder i opholdsstuens vinduer ud mod havnen.

så kom nu og vær med og få jer tilmeldt, så vi kan få planlagt hvor mange biler vi skal af sted ,om vi skal overnatte på
vandrehjem-campingvogn eller telte. Det er vigtigt at få på
plads i god tid og senest, først i marts.

Vi har haft problemer med strømmen i køkkenet, hvor der hele
tiden sprang sikringer.
En elektriker har gennemgået det hele og vi har fået nye elinstallationer, så vi fremover undgår dette.

Vi har langt om længe modtaget vores bådtrailer og Nordjy-

Også i sommerhuset er der sket meget. Vi har lagt nye
gulve i køkken og alle værelser samt udskiftet en del vinduer

ske Tidende lavede en fin artikel om dette projekt og hvad
der rør sig i roklubben, så det kan måske give flere lyst til at
ro på længere sigt. Som omtalt i avisen havde nogle hærværksmænd forgrebet sig på vores anker samt holder, men
vi fik samlet et hold efter at pressens skulle videre til næste
projekt og på hjemmesiden kan man se Jarlis i fuld gang med
stemmejernet og den uundværlige smøg for at holde varmen
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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

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

mens Preben ,John og jeg fik den tunge opgave at rykke
begge dele op, men det forløb uden problemer så nu er det
er kommet godt i hus i bådehallen.
Endnu engang skal lyde en stor tak til Sparekassen Vendsyssel, samt Spar Nord for deres økonomiske støtte til
bådtraileren .For uden deres hjælp havde et sådant et projekt
aldrig kunne gennemføres, så mit håb er at vi kan få traileren
på landevejen her til sommer og måske lave nogle afstikkere
til steder vi aldrig har drømt om at skulle ro.

4
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Så der er Fonde der har ydet mange penge til Fr-havnsRoklub gennem årene.
Ole Skov har foranlediget en kontakt til direktionen for lokalområdet, Danske Bank som har vist interesse i at gå ind i et
projekt, vedrørende penge til en ny båd, da Fr-havns-Roklub
runder 70 år den 13 maj 2013 .
Jeg har kontaktet Lemvig-Roklub, der har fået leveret to både
fra et Tysk bådværft, Baumsgarten Bootsbau og prisen på en
fireårs andrager 16000 Euro og en toårs 11000Euro.Bestyrelsen må, når det bliver aktuelt melde klart ud hvad
der er mest fordelagtig at investere i ,med øje for hvor mange
aktive roere der er i klubben på dette tidspunkt
Jeg har en ansøgning inde hos Sparekassen Vendsyssel, der
omhandler årer, da vi jo har afleveret vores udstationeringsbåd, sammen med tilhørende årer.

GF Forsikring
Rimmensgade 27
9900 Frederikshavn
Tlf98 42 50 22
Fax66 18 18 30
20

Svømningen har stor fremmøde, hver tirsdag og det er en fornøjelse at se hvor folk går op i det med liv og sjæl og især
Andrea, der rask væk snupper 2000m for fuld damp-ja og så
er det jo lige de slappe der sidder på bassingkanten og forestiller sig at de er i en pokkers god form, så mange kan nok
forstå at min samvittighed ikke er helt optimal, så mange føler
nok med mig, når de ved hvor lidt jeg svømmer og hvor meget
jeg sidder på styrmandspladsen i løbet af en ro sæson.
Ib Bach Ejsing
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Mailadresser

Generalforsamling
Af Flemming Hansen

Af Flemming Hansen
Et kartotek over mailadresser vil hjælpe klubben ved fremsendelse af meddelelser mv
Bestyrelsen er på sidste bestyrelsesmøde blevet enige om, at
mailadresser på medlemmerne i mange tilfælde vil være nyttige.
Eksempelvis ved orientering om medlemsture, arbejdsweekender i Bratten, rengøring i klubhus mv.
Portoudgifterne er efterhånden meget store og
udsendelse af meddelelser på mail vil minimere disse.
Send derfor venligst jeres mailadresser til
kasserer Flemming Hansen, der vil stå for det videre
fornødne.

Flemmings mailadresse er:

Bestyrelsen foreslår kontingentstigning på årets generalforsamling.
Som det fremgår andet sted i bladet er der generalforsamling
torsdag den 17. marts 2011 kl 19.30 i klubhuset. Idet klubben sidste år har haft meget store udgifter til vedligeholdelse
af vores bygninger i Rønnerhavnen og sommerhus i Bratten
kommer vi ikke udenom at konsolidere vores økonomi i årene fremover.
Da budgettet for 2010 blev godkendt på sidste års generalforsamling, lagde kassereren ikke skjul på, at budgettet var
en nulløsning og at man fremover måtte forvente en kontingentstigning. Med henvisning til årets store underskud foreslår bestyrelsen en kontingentstigning.
Dette skaber i sig selv ikke nogen stor stigning i indtægterne, men kontingentstigningen sammenholdt med en strammere omkostningsstyring gør dog, at vi fremover forhåbentlig igen får en fornuftig balance i klubbens økonomi.

fash9900@hotmail.com
På generalforsamlingen skal der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. I skrivende stund ved vi, at Kim og Ulla modtager
genvalg, hvor imod Kaj ikke ønsker genvalg. Der skal yderligere vælges 2 bestyrelsessuppleanter og 2 revisorer samt
revisorsuppleant, idet disse kun vælges for et år.
6
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Landsmotionsstævne i Skive
Reserver allerede nu 17 – 19. juni 2011
Her er virkelig et arrangement for alle Frederikshavnerroere
på alle niveauer
Vi skulle helst kunne mønstre en 10-15 roere herfra.
Hvis vi vil sikre os at kunne vælge den optimale overnatning,
ja så skal vi helt sikkert være med fra
start af tilmeldingen, som er i april måned.
(Se opslag i vores klubhus)
Sidst der var landsmotionsstævne blev det afviklet i Ry 2006,
og der før i Svendborg 2003, så der er langt mellem disse arrangementer
Landsmotionsstævnet er et meget stort stævne med langt over
100 både, og 1000 deltagere
Overnatningsmuligheder: Teltplads ved klubben, Campingplads
2 km. fra klubben, Vandrerhjem 4 km fra klubben,
Ferielejligheder ved klubben.
Dagsprogram Fredag: - Ankomst og hygge i festteltet, Lørdag
- Skive Fjord lægger vand til begivenheden med roture på 10
- 20 - 30 og 40 km. Der kan roes i 2 el. 4 årers inrigger.
Efter roturene er der stor-stor aftenfest.
Af Kaj
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Aktivitetskalender
Mandag slibning kl. 19.00-21.00
Alle er velkommen
Tirsdag svømning kl. 19.00-20.00
Sidste svømmeaften er 12 April
Marts
17 Mars generalforsamling
26 Marts Standerhejsning
Roning fra 28 Marts-April
Mandag-tirsdag-torsdag kl 1800
7 Maj Styrmandskursus
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Formål
Formålet med styrmandskurset at uddanne dig til at være styrmand eller
bådsmand i en robåd. Når du har gennemført kurset med tilfredsstillende
resultat, kan du:
beskrive styrmandens pligter og ansvar
forklare en inriggers opbygning og benævnelser
klargøre en båd til roning og sørge for, at det nødvendige udstyr
kommer om bord
demonstrere udsætning og optagning af en båd fra rampe eller
en strand
styre, manøvrere, ankre og fortøje en robåd under anvendelse af
de rigtige kommandoer
demonstrere afrigning af båden efter optagning
binde råbåndsknob, dobbelt halvstik om egen part, flagknob og
pælestik
forklare navigation i kendt farvand og ved hjælp af søkort
bestemme omtrentlige
kompasretninger, afstande, vanddybder og beliggenhed af grunde
og rev
afgøre strømretning og forklare strømmens indvirkning på bådens kurs
redegøre for farvandsafmærkning og fyrkarakterer i farvandet
nord, øst og syd for Rønnerhavnen
forklare betydningen af at holde behørig udkig
anvende søvejsreglerne om styring og sejlads, således at du kan
afgøre, om er der fare
for sammenstød med andre fartøjer og udføre den rette manøvre for
at undgåsammenstødgenkende almindeligt forekommende
skibstyper efter deres lanterneføring eller dagsignaler og beregne
deres omtrentlige kurs i forhold til din egen kursgenkende de a
lmindeligste nødsignaler og afgive de nødsignaler, der er til rådighed
i båden
forklare, hvad der skal gøres, hvis båden kæntrer eller går på grund
redegøre for, hvordan man bjærger sig i land efter et forlis
redegøre for, hvordan man bedst overlever ophold i koldt vand
17

Styrmandskursus
Privatskolen
i
Frederikshavn

Afholdes i Frederikshavn Roklub lørdag den 7. maj 2011 kl.
0900-kl. ca. 1600
Pris 100 Kr det er med Rundstykker og middagsmad

Tlf. 9842 1566

Forudsætninger for deltagelse
For at blive optaget på kurset skal du have nogen erfaring
som roer.
Da der ikke er afsat ret mange timer til undervisningen i teori, er det nødvendigt, at du før kurset gør dig fortrolig med
kompasset, så du kender hovedkurser og mellemhovedkurser
(0 o = nord, 45o = nordøst, 90o = øst osv.).
Øv dig på roklubbens kompasser!
Du bør også øve dig i at lave de knob og stik, der skal læres
på kurset. Du kan se dem i kursusbeskrivelsen på opslagstavlen?
Det gjørdis storligen fornøden behov, at den som haffde udi
sinde at ville vorde en Skibs Styrmand, at hand kunde baade
læse oc scriffue.
(Fra Søkartet offuer Øster oc Vestersøen 1568)

Rimmensgade 8, Frederikshavn
Tlf. 98427211

Tlf. 98 43 40 76
Søndergade 11 - 9900 Frederikshavn

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.

Undervisere: Kim Christensen og Jørgen Hansen
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Maling fra
Farveviften søger
nyt hjem
Maigårdsvej 2a
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 43 88 88
www.farveviften.dk
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Standerhejsning
Af Ib.B.Ejsing.

Sindalmaler.dk
Lørdag den 26-03-2011 kl 1400 er der standerhejsning. Mød
nu talrigt op, så vi måske kan få et par både i vandet, hvis
vejret gør det muligt.
Det er denne dag vi tager hul på en ny og begivenhedsrig
sæson, med de utallige muligheder det indebærer for at ro
forskellige steder, da vi nu har traileren i hus og så er det
bare med at komme i gang med planlægningen,
Ejendomsfirmaet
Jens Jørgensen
Danmarksgade 30
9900 Frederikshavn
Tlf. 96202727

ApS
Esbjerggade 12 - 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 01 29 - Biltlf. 40 42 92 29
www.wwslykke.dk

hvor der kan roes og nye ruter, der kan prøves og måske
lave en logbog med billeder og beskrivelser, af ture der har
været en ubetinget succes.
Så lad os håbe den danske sommer velsigner os med et vejr
der siger spar to til alt. Vi husker for altid når vi stævner
mod Hirsholmen ,de få gange når havet er som et blankt
tæppe, der omfavner båden med regelmæssige små højlydte
klukken i stævnen, der indikerer at øen indtages på 30 til 40
minutter, når vi har stævnet ud fra Rønnerhavnen-så hvad
pokker nøler vi for.

Sådan ser vandet ud i Skive
10
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Bådtrailerudvalg:
Af Kaj:
For at få den bedste udnyttelse af klubbens nye bådtrailer
har bestyrelsen besluttet at nedsætte et udvalg for at
koordinere turene.

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

Sæby • Skagen • Århus

Tlf. 70 15 10 00 • Fax 72 21 16 01
www.hjulmand-kaptain.dk •
mail@70151000.dk

Men det betyder da bestemt ikke, at du ikke har nogen indflydelse på, hvor turen går hen.
Alle medlemmer har ret til at foreslå ture ved danske
kyster, på fjorde og i åer.
Ikke alle roere har måske lyst til disse ture, derfor vil vi
gerne, om interesserede vil kontakte udvalget med mobilnummer, og du vil blive kontaktet på SMS med
aktuelle turforslag.

Udvalget er pt:
Ib Ejsing : 26 28 58 93
Kim Christensen: 23 30 60 06
Kaj Jensen: 61 69 02 50
OBS: Er du interesseret i at komme i udvalget, ja så bare
kontakt os !!!
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Sikke en fest …
Af Flemming Hansen
De flotte kjoler, smokinger og jakkesæt blev luftet,
da klubben holdt Nytårs Galla den 12. februar.
Der var dømt feststemning og hyggeligt samvær til årets
Nytårs Galla. 24 feststemte og festklædte medlemmer mødte
op i det, til lejligheden, dejligt opvarmede klubhus.
Maden blev leveret af en af vores sponsorer Slagteren på
Suensonsvej. Den var god og der var meget af den. Rigmor
havde lavet lagkager til kaffen og vandbakkelser til velkomstdrikken.
John havde lavet sangen, Kim og Ulla skaffet gevinster til
amerikansk lotteri og alle vi andre var der bare.
Det blev en dejlig aften, hvor snakken gik muntert og højlydt
og der blev fortalt røverhistorier til den store guldmedalje.
Festen sluttede for de flestes vedkommende omkring midnat,
enkelte holdt dog ud til ”de små timer”.
Det er dejligt, man har genoptaget den gamle tradition med
en nytårsfest
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