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Formandens side
Så er det blevet forår igen og generalforsamlingen er overstået og bestyrelsen kunne
konstituere sig med næsten samme hold, dog udtrådte
Anne Mette Steenfeldt efter eget ønske og Kaj Jensen indtrådte.
Så nu glæder vi os til standerhejsning men vi mangler fortsat lidt før vi kan få bådene i
vandet, bådebroen og køreslidske er jo som de fleste nok klar overblevet udskiftet/
renoveret og det arbejde er ikke helt i mål, men vores fremragende hold er stadig fortrøstningsfulde, endnu engang STOR TAK til dem
Jeg ser frem til en god rosæson med mange ture i godt selskab og håber den bliver bedre end den forrige.

Som udtrykt på generalforsamlingen søger vi frivillige til at varetage pleje af sommerhus.
Ellers vil jeg bare ønske alle en god sæson og håbe mange støtter op om de arrangementer der kommer ikke mindst vores bliv-roer-på-en-weekend, hvor der forhåbentlig dukker nogle potentielle roere op.
RO VEL!
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Instruktions week-end
AF Flemming Hansen

Vi vil i år arrangere en ”Ro-skole” og håber den vej vil
give nye medlemmer
Uddannelse af en ny roer kan tage lang tid, da instruktionen forløber over mange uger. Det kan måske være grunden til, at mange giver op og stopper efter 2
– 3 gange.
Bestyrelsen vil derfor prøve noget nyt. Vi vil lave en roskole, der strækker sig

over en enkelt week-end. Vi håber på den måde at fastholde interessen for roningen, når vi sammenpresser instruktionerne til kun to dage.
Vi starter lørdag morgen og slutter søndag eftermiddag med frigivelse af deltagerne. Det bliver i weekenden 20.-21- maj.
Det kræver selvfølgelig en stor indsats af vore instruktører, men klubbens andre
medlemmer er selvsagt nødt til at bakke op om projektet og møde op, så alle
de nye har nogle at ro med.
Det er tanken at omtale arrangementet i Lokalavisen opfulgt af en
annonce i samme.
Vi håber på nye kaniner i år
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Klubbens økonomi

.

Af Flemming Hansen

Økonomien er anstrengt og vi skal skrue ned for forventningerne, for der er ikke råd til ret meget.
Klubben kom ud af 2015 med et underskud, der først og fremmest skyldtes isætning af nye vinduer i sommerhuset i Bratten. 2016 bliver ikke bedre, idet vi får store
udgifter til bådebro og køresliske. Vi håbede, som de fleste ved, at bådebroen kunne laves, men som I også kan læse i Kajs artikel, så var den så dårlig at vi måtte
skrotte den. Endvidere skal vi have lavet murværket over vores porte i bådehallen

og prisen herpå kender vi ikke, men regner med omkring 20000 kr.
Al vores likviditet går således til disse ting. I forbindelse med bådebroen søgte vi 3
forskellige fonde om et tilskud, men fik nej fra alle. Det bliver sværere og sværere
at få tilskud fra fondene, idet mange af deres indtægter falder på grund af det lave
renteniveau.
Ønskerne på generalforsamlingen var ellers store. Nye årer var et ønske – ny båd til
vores 75 års jubilæum i 2018 var et andet og lydisolering i opholdsstuen var et
tredje.
Jeg må dog desværre skuffe Jer. Klubbens økonomi er ikke til det. Vi fik 8 ”nye” lidt
brugte årer sidste år til ”Øsen”, så vi ikke skal tage årerne fra ”Knud Rasmussen”. Vi
udskiftede sidste år vinduer i Bratten for knap 20000 kr. og fik varmepumper, hvortil vi selv betalte 15000 kr. Udskiftning af bådebro og køresliske ender på et beløb
omkring 40000 -45000 kr. og tidligere nævnte reparation af murværk omkring
20000 kr.
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Klubbens kasse er ved at være fuldstændig tom, men ved en forsigtig udgiftspolitik
håber jeg, at vi klarer det endnu en gang.
Med hensyn til en ny båd til 75 års jubilæet, så er det altså sådan, at vi selv skal
spæde til, for at få fondene til at lukke lidt op. Endvidere skal vi huske på, at sidste
gang vi søgte penge, der havde vi selv 50 000 kr, hvilket var en væsentlig årsag til, vi
fik pengene i hus. Denne gang har vi slet ingen penge selv og så vil det være ris til
vores egen r.., hvis vi går ud og søger. Jeg vil ikke sende ansøgninger ud, hvori vi
skriver, at vi desværre ikke selv kan betale noget som helst. Det vil være useriøst og
vi vil spænde ben for os selv flere år ud i fremtiden, hvis vi gør det.
Vi er nødt til i de følgende år at konsolidere os og lade være med at investere i alt
for meget.
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For en sikkerheds skyld
Af Flemming Hansen

Her ved sæsonstart sikrer vi os, at alle redningsvestene er
i orden og funktionsdygtige.
TRYG fonden har flere gange doneret redningsveste til roklubben og vi har i dag
oppustelige redningsveste til alle. Folk er flinke til at ro med vestene på og nu er det
kun et fåtal, der sværger til de gamle veste, der må ligge ved siden af os i bådene.
Undskyldningerne for fortsat at bruge de gamle veste er efter min mening dårlige,
men samtidig må jeg erkende, at det er svært at lære gamle cirkusheste nye kunster.
Hvert år bliver vestene gennemgået fra a til z, for at sikre, at de er i orden. Tidligere
var det Preben Christensen, der havde denne tjans, men den er nu overtaget af vort
seneste nye medlem Torben Hylle.
Vi siger tak til Preben for de mange år han har tjekket vestene og tak til Torben, fordi han har påtaget sig at tage over.

Sådan virker vestene. Godt de

havde dem på.
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Gæt et billede
Af Flemming Hansen

Som noget nyt bringer vi billeder af medlemmer – hvor I
skal sætte navn på, hvem det er.
Kan I mon gætte, hvem der gemmer sig under cowboyhatten. Jeg kan sige så meget, at billedet er gammelt og han har i alt boet i 4 forskellige byer i Danmark og
været medlem af flere roklubber i landet.
Tanken er, at vi vil prøve at skaffe billeder fra medlemmer, fra dengang de var små
og se om I kan gætte hvem det er. Så har I et billede, der skal med i gættekonkurrencen, så send det til Flemming.
Mail Jeres gæt til: fash9900@hotmail.
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Vinterens værkstedsarbejde.
Af: Kaj Jensen

Vores gårampe, kørerampe og bådebro har gennemgået
en stor forandring i vinterens løb.
Hver onsdag fra 9 til 12 har Jørgen, Peter Emil, Bo A, Finn, Ole og Kaj mødtes til et
noget udsædvanligt værkstedsarbejde. Roklubbens flydebro, gårampe, og bådkørerampe trængte gevaldig til en overhaling.
Arbejdet startede i november med, at Steen lånte et stort telt af sin arbejdsplads.
Dette telt fik nu ikke mange dage på plænen, inden efterårets første storm blæste
det ud i havnebassinet. Meningen var, at alt slibearbejde, svejsearbejde etc. skulle
laves i teltet, for ikke at støve i bådhallen.
Gårampen blev totalt udskiftet med nyt limtræ og trykimprægnerede brædder, og
senere bliver rampen pålagt skridsikkert græstæppe, hvilket forhåbentlig bevirker, at
den fremover ikke bliver så glat.
Leo fra Rønnerhavnen, og en traktor påmonteret en frontlæsser, fik bakset kørerampen på land. Denne rampe var i en elendig stand, men som I ved, pengene er små,
så vi levetidsforlængede rampen til 20 26, måske?
Selve flydebroen var lige til at smide på genbrug, hvad vi da også straks effektuerede. Men hvad så? En ny flydebro kostede 60 til 70 tusinde, så dette var udelukket.
Havnen skulle heldigvis have udskiftet deres betonbroer ved kajakklubben, så den
bedste af disse 10 meter lange broer bliver bugseret på plads i marts måned hos os
i roklubben. Der er bare lige et problem: Flydebroen er for høj, så vi skal have lave et
forsænket udhæng på ca. 20 cm. lavere end flydebroen, altså så roerne kan få en behagelig ind- og udstigning.
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Dette udhæng laver vi ikke selv, men i stedet har vi allieret os med Produktionsskolen i Sindal for fremstilling af dette. (Vi har fået en god pris deroppe)
Peter Emil siger godt nok, at vi skal til Sindal et par dage for at assistere dem,

der er nemlig rigtig mange mål, som skal passe ind i den eksisterende flydebro.
I øvrigt har vi også nedtaget det gamle varmeanlæg i bådhallens loft, nu har
vi jo fået nyt varmeanlæg i klubben.
På sigt, er det meningen der skal etableres et elektrisk hejsesystem til bådene i
bådhallen
Vi har faktisk gået og haft en fin varme hele vinteren, jeg tror nu også, at

Flemming var lidt nervøs for, at vi ville smide værktøjet, hvis der var minusgrader.
Selv om der har været meget arbejde, ja, så har vi da bestemt også hygget os.
I øvrigt har vi været så heldige, at Åse og Lena har haft spinning/tortur etc.
samtidig om onsdagen, og de har været så flinke at byde på kaffe og brød kl.
10.30
På billedet ses to stærke
kajakroere

bugsere

den

gamle bådebro væk. Kaj
står

på

Hammerhovedet

og ser om det hele går
rigtigt til. Vi siger tak for
hjælpen til Kajakklubben
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Venø Rundt den 11. juni
Af Ib Bach Ejsing.

Venø Rundt konceptet har eksisteret i over 25 år og samler roere fra mange klubber landet rundt.
Venø Rundt er en af de ture man helst ikke må gå glip af. De sidste mange år har
en flok af Danmarks nordligste roere taget af sted i juni måned, for at opleve sammenholdet og få talt med roere fra andre klubber.
Der er vist også noget, der hedder Venø – steaks, der samler folk om aftenen til en

god fest ovenpå dagens strabadser.
Turen er i år den 11. juni og så snart vi modtager mere materialer kommer det på
opslagstavlen.

Nedenfor billede fra en
tidligere tur Venø Rundt.
Der er flere kendte ansigter iblandt

12

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

Søndergade 10A – 9900 Frederikshavn.

Klinik For Fysioterapi
Tonni Carlsen

Fyslugisk beh

Søndergade 32

Børnebehandling

9900 Frederikshavn

Sportsskader

www.tonnicarlsen.dk linik@tonnicarlsen.dk

Gulve og Gardiner
Suderbovej 2
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Tlf 98 42 85 00

9900 Frederikshavn

Ny flydebro i Fiskerihavnen
Af Flemming Hansen

I tresserne skulle man også have en ny flydebro, hvilket
også gav store problemer.
I tresserne lå roklubben i Fiskerihavnen helt ude ved siden af Ørskov, klemt inde
mellem havnekontoret og værftets monteringskaj. Når man skulle have lavet noget
arbejde, var det, ligesom i dag, medlemmerne selv, der skulle stå for det meste.
Annelise Pajhede eller Munch, som hun hed dengang, har været i hendes arkiver og
fundet nogle gamle billeder fra den gang flydebroen skulle udskiftes. Der er lidt
usikkerhed med navnene, men der er én, der hedder Kurt og én der hedder Alex
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Minder fra en svunden tid
Af Flemming Hansen

Under den overskrift vil bladet bringe uddrag fra de helt
gamle roblade.
Lars Høyer har altid været god til at gemme. Han har også gemt en mængde gamle
roblade fra hans start i roklubben i 1966 og frem.
En del af disse blade har Carsten Højmark fået og han vil plukke lidt i bladene og
bringe det i robladet. VI vil prøve at bringe det i original form.
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Sommerhus
Af Flemming Hansen

Vi har i år udskiftet udlejnings bureau og håber på større
lejeindtægter
Det udlejningsbureau vi havde sidste år er lukket og vi har derfor henvendt os til
Dan Center, der fremover står for udlejningen af huset.
I efteråret fik en henvendelse fra Norge, fra en gruppe ”jenter”, der gerne ville leje
huset i slutningen af april måned. De har for mange år siden lejet huset og ville ger-

ne herned igen. De har lejet huset fra den 22. april til 1. maj incl.
Det bevirker, at vi skal have klargjort huset tidligere end vi plejer. Derfor er lørdag
den 16. april, Hendes majestæts 76 års fødselsdag, afsat til klargøring af huset. Vi
valgte den dato ud fra den betragtning, at der kan alle komme, idet der formentlig
ikke er nogen, der er inviteret til fødselsdag på Amalienborg.
Spøg til side. Vi skal have ryddet lidt op på grunden, rejst flagstangen og gjort rent i
huset.
Er der mon også et par stykker i medlemsskaren, der vil påtage sig tjansen at slå
græs nogle gange i sommerens løb, så vil bestyrelsen være lykkelig.
Send en mail til fash9900@hotmail.com eller skriv dig på listen på opslagstavlen, hvis
du kan afse et par timer lørdag den 16. april eller du har lyst til at slå græsset ved
sommerhuset en gang imellem.
Jo flere vi kommer – jo mindre arbejde er der til den enkelte. Så reserver datoen.
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Lej en udstationeret båd
Af Flemming Hansen

Det er blevet nemmere at leje en af DFfR´s udstationerede både.
Dansk Forening for Rosport har flere både til udlejning, både inrigger og coastalbåde. De er beliggende i de bedste rofarvande i Danmark. Prisen pr båd er 165 kr pr
dag og 825 kr pr uge.

Bådene er beliggende i Skive, Svendborg, Sønderborg, Vordingborg, Nykøbing Sjælland, Nakskov og Rudkøbing. I Thorsminde på Vestkysten er der to coastalbåde, så
er man interesserede i højere bølger end her i Frederikshavn, så var det måske noget
at prøve en coastalbåd.
Det er blevet meget nemmere at booke en båd, idet der nu er en elektronisk bestillingsansøgning på DFfR´s hjemmeside www.roning.dk.
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Medlemskategorier
Af Flemming Hansen

På generalforsamlingen var der stemning for at afskaffe
B-medlemskabet.
Da punktet fastsættelse af kontingent blev behandlet på generalforsamlingen, var
der forslag fremme om at afskaffe ægtefællerabatten og B-medlemsskabet og fremover kun have ét medlemskab for seniorer, altså medlemmer over 18 år.
Bestyrelsen havde ikke lige set ”den komme”, men efter nogen diskussion omkring

emnet, hvoraf fremgik, at der faktisk var flertal for det, enedes man om, ikke at sende forslaget til afstemning, idet der ikke var særlig mange B-medlemmer til stede.
Bestyrelsen vil til næste års generalforsamling udarbejde et oplæg til diskussion på
generalforsamlingen, hvoraf fordele og ulemper fremgår. Der skal regnes lidt på
tallene, for det vil formentlig betyde nogle udmeldelser, hvis vi går over til kun ét
medlemskab.
Der skal ikke ske lovændringer ved en eventuel ændring.
Medlemmerne opfordres til at bruge sommeren til indbyrdes at tale om sagen.

20

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

Tlf. 98 43 40 76

Søndergade 11 - 9900 Frederikshavn

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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AKTIVITETSKALENDER
April

2.

Standerhejsning

KL 14.00

16.

Klargøring af sommerhus

Vi møder kl 10 og 11

Berlin Tur

Evt henvendelse herom rettes til

Maj
4.- 8.

Andrea Welzel
20.-21.Instruktionsweekend
28.5

Løvspringstur, Hadsund

Nærmere senere, når invitation
modtages

Juni
11.

Venø Rundt

18.-19. Jysk Maraton i Aalborg

Opslag kommer på tavlen
Nærmere senere

Juli
9.

Fur Rundt Marchen i robåd

Nærmere senere

Eller kajak
August
20.

Deget Rundt

September
24.-25. Løvfaldstur, Skive
Instruktion

Nærmere senere

Mandag

Roning hverdag kl 18.00 efter 1. maj kl 19.00
Motionsrummet står til rådighed for alle, hver dag
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Helge Smidt

Statsaut.ejendomsmægler
Søndergade70 9900Frederikshavn
Tlf: 98 43 55 00 98482400

Skagensvej 270 9970 Strandby
98 48 14 10

WWW.realmaeglerne.dk/9900

Britta Aakerberg & Ahmed Nagi
Søndergade 63 9900 Frederikshavn Tlf 98421099
Sct Laurentiisvej 29 9990 Skagen Tlf 98442423

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

Bente Wiberg & Johnny Larsen

Suensonsvej 71C 9900 Frederikshavn tlf 3512 3475.
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Frederikshavn
Roklub
«Virksomhedsnavn»
«Fornavn» «Efternavn»
«Adresse»
«Postnr» «Bynavn»

UNDER DANSK FORENING
FOR ROSPORT,
STIFTET 13. MAJ 1943

Ndr. Strandvej 58
9900 Frederikshavn

B E SØG VO RE S WEB- STE D!
www.frederikshavn roklub.dk

Kontingent 2016
Ungdomsroer (12 – 18 år)
600 kr
Roning hver dag og deltagelse i alle øvrige aktiviteter
A-medlem
1 500 kr
Roning hver dag og deltagelse i alle øvrige aktiviteter
B-medlem
750 kr
Roning hver dag til kl 1400 og 1 bestemt aften om ugen, der
Vælges ved sæsonens begyndelse. Deltagelse i alle øvrige aktiviteter.
Støttemedlem
300 kr
Passivt medlemskab. Deltagelse i vinteraktiviteter.
Er i øvrigt altid velkommen i klubben og til klubbens arrangementer.
Indbetales til Spar Nord: reg nr 9006 konto nr 130 56 94564
Senest 1 maj
Husk at meddele mailadresse og flytning til
kassereren på 98 42 15 14 eller fash9900@hotmail.com
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