
  

Frederikshavn Roklub  

Marts 2018 

Lørdag den 24. marts 2018 
 kl 14.00. hejses standeren for 

klubbens 75. sæson.. 
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Bestyrelsen 
Steen Larsen  Formand & tilsyn sommerhus 
Søndergade 118 
9900 Frederikshavn 
Telefon: 98 43 54 36 / 42 79 36 62 

Andrea Welzel  Næstformand & Rochef 
Jens Stætsvej 8 
9900 Frederikshavn 
Telefon: 40 21 48 10 

Flemming Hansen  Kasserer, Klubhus & Sommerhus 
Nordstjernevej 12 
9900 Frederikshavn 
Telefon: 98 42 15 14 / 23 65 17 64 

Poul Budde Olesen  Sekretær 
Rosenkrogen 9 
9300 Sæby 
Telefon: 40 43 08 64 

Torben Hylle     Bestyrelsesmedlem tilsyn sommerhus 
Havevej 5 
9900 Frederikshavn 
Telefon: 21 85 39 66 

Ricki Sørensen    Ungdomsleder & Bestyrelsesmedlem 
Fladen Grund 48 
9990 Skagen 
Telefon: 50 21 21 89 

Kaj Jensen     Bestyrelsesmedlem, Seniorroning & Kontakt til Ældresagen 
Esbern Snaresvej 13 
9900 Frederikshavn 
Telefon: 61 69 02 50 

Pia Larsen       1. suppleant 
Søndergade 118 
9900 Frederikshavn 
Telefon: 98 43 54 36 

Finn Larsen     Materielgruppe udenfor bestyrelsen 
Telefon: 29 76 76 18 
Mail: finnlarsen91@gmail.com 
Peter Emil Pedersen 
Telefon: 51 51 69 97 
Mail: p.emil@me.com 
Arne Petersen 
Telefon: 24 49 68 92 
Mail:    aogbp@mail.dk                                                                                                                                                                                                                                                
_________________________________________________________________ 

Mail: steen_larsen@hotmail.com  

Mail: aw@jydsksoftware.dk  

Mail: fash9900@hotmail.com  

Mail: fam.budde.olesen9@9300net.dk 

Mail: hyllemt@mail.dk  

Mail: pipno@live.dk 

Mail: jenkaj@webspeed.dk 

Mail: pia.christensen5@skolekom.dk  
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Formandens side  

Af Steen Larsen 

 

En ny sæson ”banker på”. 

 

Så er standerhejsningen tæt på og rosæsonen på vandet kan begynde og jeg 

håber vejret viser sig fra en bedre side end sidste sæson, hvor en del af vore roere 

måtte helt til Grækenland for at få lidt sol.  

 

Der har som sædvanligt været mulighed for svømning hver tirsdag (skoleferier 

undtaget) og det tilbud er der nogle, der har benyttet sig af hver uge.  

 

Hvor mange baner der tildeles er jo afhængig af, hvor mange der benytter 

tilbuddet, men der kan godt blive plads til flere, både i vandet, saunaen og til ”

after-swim” på John Bull, hvor der ydes en fornuftig rabat til roklubbens 

medlemmer. Til gengæld er jeg ovenud begejstret for rospinning /

ergometerroningens succes i vinter og det er jo vore gode rospinningsin-

struktørers fortjeneste. 

 

Af aktiviteter i forbindelse med 75 års jubilæet er der på nuværende tidspunkt kun 

planlagt at der skal holdes en fest for klubbens medlemmer og at der arrangeres 

løvfaldstur ”Hirsholmene rundt”, men det kan jo ske, at der kommer flere indslag, 

festudvalget har jo tidligere lavet nogle forrygende aftener. 

 

På generalforsamlingen var der en del, der syntes familierabatten skulle afskaffes 

og personligt synes jeg det er en fejl. Tanken er jo, at man kan få både ægtefælle 

og børn med og med tanke på,  
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hvor meget kontingent åbenbart fylder, undrer det mig en smule, at man i disse 

tider hvor man forsøger at få unge til at komme, fjerner oplagte 

hvervemulighederne i ”familien” når man skal betale fuld pris for børn/ægtefælle. 

Jeg håber at vi kan genindføre det på en eller anden måde på næste generalfor-

samling (jeg følte mig inhabil til at diskutere på generalforsamlingen, da jeg har 

benyttet netop det til at melde min egen kone ind og mener ikke ”formanden” 

kan udtale sig).  

 

Da denne vintersæson nu er ved at være slut, vil jeg gerne sige stor tak til alle de 

trofaste hjælpere, der igen i år har arbejdet utrætteligt for klubben og bestemt 

også til vore sponsorer & annoncører. Uden det frivillige arbejde og den 

økonomiske støtte ville klubben i jubilæumsåret ikke kunne opretholde det 

aktivitetsniveau vi gør og med så godt vedligeholdte både (og det dejligt 

lyddæmpede klublokale).  
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Standerhejsning 

Af Flemming Hansen 

 

En ny sæson står for døren, bådene er klargjorte og 

vejret bliver selvfølgelig godt. 

 

Om en måneds tid, nærmere bestemt lørdag den 24. marts 2018, kl 14.00 hejses 

standeren for klubbens 75. sæson. Formentlig står der godt en snes roere klædt i 

varme tykke vinterfrakker, småtrippende og småfrysende og synger med på 

 ”Rosportens Pris”, mens én af de yngre roere omkring de halvtreds, sidder på 

tagryggen og hejser standeren. De fem modigste og mindst kuldskære roere er 

klædt i rotøj og venter utålmodige på, at sidste vers bliver færdig. 

 

Rosæsonen er begyndt. Vel mødt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fra standerhejsningen 2014 
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Nye motionscykler  
Af Flemming Hansen 

 

Pludselig stod der to nye motionscykler i 

motionsrummet.  

 

Vi har fire motionscykler i motionsrummet – to gode og to dårlige. De to dårlige 

regner vi med at få solgt i forbindelse med et loppemarked på Rønnerhavnen senere 

på året. De to gode er af mærket Body Bike og tidligere erhvervet for billige penge. 

Det har længe været vores ønske at få monteret et par cykelcomputere på cyklerne 

og da Lena og Kai Larsen har gode kontakter til Body Bike, var det aftalt, at vi for ”

ganske få penge” (gratis) kunne få sådan et par monteret. 

 

Cyklerne blev afleveret til Body Bike og i løbet af en måneds tid kom der besked 

tilbage, at vi kunne komme og hente dem. Stor var overraskelsen for Lena og Kai, da 

der stod to, så vidt vi kan se, helt nye motionscykler og ventede på os. ”I vil vel 

hellere have dem her” lød beskeden. Og jo – det ville vi meget hellere. 

 

På den måde har vi nu to helt nye 

flotte Body Bike cykler stående i 

motionsrummet. 

 

Roklubben siger mange tak til 

Body Bike. 

 

 

 

    

                                              Her står de nye motionscykler  
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Reglement for 

Frederikshavn Roklub 
 

 

1 Rosæsonen er fra standerhejsning og indtil standerstrygning. Klubbens 

daglige rofarvand strækker sig fra Aalbæk i nord til Sæby i syd og til  

Hirsholmene i øst. 

 

 Instruktion af nye roere sker i dagligt rofarvand og fortrinsvis langs 

kysten. 

 

 Der må rent undtagelsesvis foregå roning udenfor den almindelige 

rosæson. Sådanne ture må kun foregå langs kysten i en afstand af 

højst 200 m og roerne skal være iført redningsvest. 

 

 Ved roning udenfor almindelig sæson, skal der, uanset turens længde 

og mål, ske underretning til en navngiven person i land. Navnet 

noteres i roprotokollen og vedkommende underrettes straks ved 

hjemkomst fra turen.  

 

2 Går turene længere mod nord end Bratten, til Sæby eller til 

Hirsholmene skal underretning om turen, samt forventet varighed, 

ske til navngivet person i land. Navnet samt telefonnummer 

noteres i roprotokollen. Vedkommende underrettes straks ved 

hjemkomst fra turen. En sådan underretning skal endvidere altid 

ske, uanset turens mål, såfremt turens varighed skønnes at være 6 

timer og derover. 

 

. 
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Ture der strækker sig ud over ovennævnte område er langture og 

omfattet af DFfR´s Langtursreglement. 

 

Langture uden overnatning bevilges af rochefen, mens langture med 

overnatning bevilges af bestyrelsen mindst én uge i forvejen. 

 

 

3 I tilfælde af utilsigtet landgang evt forsinkelser eller 

uregelmæssigheder i øvrigt rapporteres hurtigst muligt til rochefen, 

formanden eller øvrige bestyrelsesmedlemmer i nævnte rækkefølge. 

 

 

4 Enhver båd skal under roning være forsynet med redningsveste til hele 

mandskabet samt et øsekar. Er redningsvestene oppustelige skal de 

altid bæres af brugeren. Andre redningsveste kan medføres i bådene, 

men skal iføres, hvis det skønnes nødvendigt. 

 

 I dagtimerne føres klubbens stander og foreningens flag. Efter mørkets 

frembrud skal bådene føre hvidt lys synligt fra alle sider. 

 

 

5 Af sikkerhedshensyn er det styrmandens ansvar, at der i hver båd 

medbringes mindst én funktionsdygtig mobiltelefon. 

 



10 

6        Bådene skal bemandes med det mandskab, de er beregnet til, ligesom  

        der skal være en uddannet styrmand i hver båd. 

 

 

7 Hvis det skønnes nødvendigt, skal bådene ved landgang være under 

opsyn. Der kan også benyttes ankre, hvis forholdene taler herfor. Det 

er forbudt at bade fra bådene. 

 

 

8 Styrmanden indfører før hver tur dato, bådens navn, mandskabets 

navne, afgangstidspunkt og forventet hjemkomst samt turens mål i 

roprotokollen. Efter hjemkomst indføres det præcise 

hjemkomsttidspunkt samt antal roede kilometer. 

 

 

9 For at opnå styrmandsret kræves, at man af bestyrelsen skønnes egnet, 

har roet mindst 100 km eller en hel sæson samt deltaget i et 

styrmandskursus og bestået prøven. 

 

 

10 Bådene og årerne skal efter hver tur rengøres grundigt, herunder skal 

bundpropper skrues løs og for- og agterrum skal stå åbne. Sand i 

bunden af både og i for- eller agterrummene skal fjernes. Alt spules, 

årer og bådene aftørres både ud- og indvendig og efterses for skader. 

Vær især opmærksom på vand i for- og agterrummene. Har man 

anvendt bådruller, skal disse afvaskes. 
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Løvfaldstur 8. september 

2018  

Af Flemming Hansen 

Klubben holder igen Løvfaldstur efter flere års pause 

Frederikshavn Roklub afholder Løvfaldstur den 8.september 2018. Der er altid 

mange roere fra andre klubber, der gerne vil en tur på Hirsholmene og vi har 

derfor besluttet at afholde Løvfaldsturen i 2018. 

 

Vi er lidt i tvivl om det skal være et dagsarrangement eller et 

weekendarrangement. De senere år har afholdelsen af både Løvsprings- og 

Løvfaldsturene mere og mere gået over til at blive et dagsarrangement. Der er 

store udfordringer i at lave et weekendarrangement, idet vi skal bruge rigtig 

mange hjælpere – der skal arrangeres spisning, måske musik, morgenmad 

o.s.v.. Bestyrelsen har endnu ikke lagt sig fast på formen for arrangementet. 

 

Reserver dog allerede nu datoen og overvej om du vil give en hånd med. 
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Generalforsamlingen  
Af Flemming Hansen 

Roklubben holdt en velbesøgt og rolig generalforsamling 

uden de helt store sværdslag.    

Den 7. februar var der generalforsamling i roklubben. De tidligere år var der vin, øl 

og vand som traktement, men i år var det udvidet med smørrebrød. Jeg ved ikke om 

det var smørrebrødets skyld, men der var i år mødt rigtig mange medlemmer op. 

Dejligt – når der bakkes op om arrangementerne. 

 

Det eneste lidt kontroversielle var bestyrelsens forslag om ændring af lovene, 

hvorefter salg af fast ejendom skal behandles på en generalforsamling med 

kvalificeret flertal. Et medlem havde indsendt et forslag, der mindede meget om 

bestyrelsens, men mere vidtgående. Efter dette forslag skal køb, salg eller 

pantsætning af fast ejendom behandles på to generalforsamlinger og ved begge 

opnå kvalificeret flertal, altså mindst halvdelen af medlemmerne skal være til stede 

og mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for. 

 

Baggrunden for forslagene skal selvfølgelig i lyset af generalforsamlingen i 2017, 

hvor et medlem havde stillet forslag om salg af sommerhuset. En sådan beslutning 

skal træffes efter nøje overvejelse, derfor forslaget om lovændringen. Idet de to 

forslag mindede meget om hinanden støttede bestyrelsen det indsendte forslag, der 

blev vedtaget. 

 

Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse på 200 kr. Under diskussionen herom 

blev ægtefællerabatten bragt på banen. Der var mange indlæg omkring dette, både 

for og imod og dirigenten bragte derfor spørgsmålet til afstemning. Afgørelsen var 

tæt, men der var et flertal for afskaffelse af rabatordningen. Personlig synes jeg det 

er en skam, men det er jo demokratiets regler. Som Niels Hausgaard udtrykker det: 

Om de flest` er de be`st – eller bare de flest? Bestyrelsens forslag om 200 kr i 

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

www.wwslykke.dk 

 

Klinik For Fysioterapi 

 

Tonni Carlsen                      Fyslugisk beh 

Søndergade 32                  Børnebehandling 

9900 Frederikshavn                Sportsskader 

 

Parallelvej 27 9900 Frederikshavn 
Tlf 96202727 
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Jubilæumsår 

Af Flemming Hansen 

 

Klubben har i år 75 års fødselsdag, men holder lav profil i 

jubilæumsåret. 

 

Den 13. maj 1943 afholdtes Stiftende Generalforsamling i Frederikshavn Roklub. Efter 

lidt hurtig hovedregning finder man hurtigt ud af, at vi i år har 75 års jubilæum. Af 

flere grunde holder klubben lav profil i jubilæumsåret, men uanset dette skal vi da 

have en Jubilæumsfest.  

 

Vi har tidligere holdt både 25, 50, 60 og 70 års jubilæum med reception og hele ”

pivetøjet” med taler af borgmester og andre honoratiores, idet vi disse år havde nye 

både, der skulle døbes. Det har vi ikke i år, idet økonomien er meget stram, da vi de 

senere år har brugt rigtig mange penge på ny anløbsbro, reparation af klubhus mv. 

Vi har ganske vist en ansøgning ude om en ny coastalbåd, men har endnu ikke hørt 

om det bliver til noget. Det kan være vi hører noget inden byens 200 års 

Købstadsjubilæum i september og så må vi til den tid se, om der bliver noget at 

holde reception for. 

 

I stedet arrangerer vi 

jubilæumsfest i 

klubhuset lørdag den 12. 

maj, men herom senere. 

Reserver dog allerede nu 

datoen. 



15 
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 Almindelige 

idrætsforeninger med 

medlemmer over 60 år 

diskrimineres. 

Af Flemming Hansen 

 

Nedennævnte skulle være fremført på møde i 

Maskinhallen den 12.02.2018, men jeg blev desværre 

forhindret i at møde. Indlægget er derfor sendt til de 

politiske beslutningstagere. 

 

De kommunale tilskudsordninger opfordrer nærmest til ”

fusk” og trænger til fornyelse. 

 

Frederikshavn Roklub har med glæde set, at der i dagspressen i det sene efterår var 

mange folkevalgte, der gik ind for ophævelsen af 25 års reglen, når det gælder 

tilskud til idrætsforeninger mv. I den forbindelse gav man udtryk for, at hele 

Frederikshavnerordningen skulle revideres endnu en gang. I den forbindelse har 

Frederikshavn Roklub nedenfor anførte bemærkninger. 

 

Der er tilsyneladende stor enighed om at 25 års reglen skal afskaffes, hvis man kan 

finde midler hertil. Det kan vi fra roklubben kun gå ind for. 
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Det er lige som om fokus kun har været rettet mod 25 års-reglen og der er en 

anden vigtig ting, man slet ikke har berørt. 

 

Nemlig medlemmer over 60 år 

 

Regering, Folketing og kommuner opfordrer ældre til at dyrke idræt og man vil 

gerne støtte disse aktiviteter, så personer over 60 år bevarer deres gode helbred 

og derigennem får en bedre livskvalitet og på længere sigt sparer samfundet for 

rigtig mange penge på sundhedsområdet. Lutter pæne ord, men når det kommer 

til realiteterne, så er der langt, rigtig langt igen. 

 

Det er selvfølgelig diskriminerende når medlemmer over 25 år giver fradrag i de 

tilskud, der gives til alle idrætsforeninger i kommunen. En anden ting, der er 

mindst lige så diskriminerende er, at kommunen giver tilskud til pensionister, der 

dyrker idræt, men kun såfremt de er medlemmer af en ældreidrætsforening.  

 

Kommunen yder tilskud til ældreidræt, som ovenfor nævnt, men kun til foreninger 

og klubber, der udelukkende består af pensionister. Så snart man er medlem af en 

almindelig idrætsforening, så er der ingen støtte at hente. I pressen hævdede en 

politiker, at man udelukkende gav tilskud til sociale tiltag og arrangementer i disse 

ældreidrætsforeninger. Dette er direkte usandt, idet tilskuddet udbetales af 

samvirket for ældreidrætsforeninger som et tilskud pr medlem af de enkelte 

foreninger. Det er bestemt ikke tilskud til arrangementer. 

 

 

Det kan da ikke være meningen, at idrætslivet i Frederikshavn kommune – ja i hele 

landet – skal til at lave specielle idrætsforeninger for forskellige alderstrin. Det er 

så tåbeligt, at man skal have to hoveder at tage sig til. 
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Det hele kunne være så nemt, hvis man i Frederikshavnerordningen sidestiller alle 

medlemmer uanset alder. Så kan man sammenlægge midlerne fra 

Frederikshavnerordningen og midlerne til ældreidrætsforeninger og give tilskud til 

samtlige medlemmer i foreningerne.  

 

Kan det ikke lade sig gøre, så burde man under alle omstændigheder lade 

idrætsforeningernes medlemmer over 60 år, få del i de midler, der gives til 

ældreidrætsforeningerne. Så er der sket en ligestilling for denne aldersgruppe, hvilket 

vil være klædeligt. 

 

Der er ikke penge til at afskaffe 25 års reglen siger man. Nej det er nok rigtigt, 

men de foreninger der langsomt har fået færre unge, har løbende måtte indrette 

sig efter de færre tilskudskroner. Det er altid svært at skære ned, med af og til er 

det nødvendigt. 

 

Vi er i roklubben 48 medlemmer – heraf kun 1 under 25 år. Sidste år fik vi 2 079 kr i 

tilskud fra kommunen. Vores kontingentindtægter er under 50 000 kr. Det er ikke 

meget, når vi tænker på at udgifterne alene til at drive klubben udgør over 100 000 

kr. 

 

Mit forslag er, at man helt dropper 25 års reglen og giver samme tilskud til alle – 

det kan selvfølgelig ikke gøres på én gang, men over f eks en periode på 5 eller 10 

år. Sænk tilskuddene med 10 % om året for unge under 25 år og brug midlerne til 

tilskud til medlemmer over 25 år. Det gælder både aktivitetstilskud og tilskud til drift 

af klubhuse mv. 

 

Så vil vi i løbet af perioden ganske langsomt få en ligestilling af alle medlemmer 

uanset alder. 
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De samme gør sig gældende for de forskellige tilskudsmodeller til hallerne. Lad alle ”

køre efter” den samme ordning og lad udligningen sker over en årrække. 

 

Det vil selvfølgelig gøre ondt på nogen – men mon ikke de – hånden på hjertet – 

har en forståelse af, at der skal være noget til os alle sammen. 

 

Til alle klubber vil jeg sige: Kig nu lidt ud over egen navle – og hold op med det 

evindelige – det må ikke gå ud over os. Vi skal væk fra det der: Først mig selv – 

og så mig selv – og så måske de andre. 

 

Lad os nu få gjort 

noget ved sagen. Lad 

os komme i gang. Det 

kan ikke gå for hurtigt 

med at ændre 

tingene. 
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Nye varmepumper 
Af Flemming Hansen 

 

 

 

Klubben har endnu en gang fået penge til nye 

varmepumper.  
 

Vi fik for 3 år siden, med tilskud fra kommunens Anlægspulje, installeret 

varmepumper i klubhuset. Det var en stor succes, idet vi pludselig fik god varme i 

huset samtidig med, at elregningen faldt. 

 

Vi havde dog det problem, at der ikke kom varmepumper i omklædningsrummene 

og at pumpen i bådehallen var lige lovlig lille. Det problem er der nu rådet bod på, 

idet vi i slutningen af 2017 har fået et tilskud fra Anlægsfonden på 30 000 kr til 

varmepumper i begge omklædningsrum samt en ekstra i bådehallen. 

 

Prisen for varmepumperne var 45 000 kr og vi skulle således selv betale de sidste 

15 000 kr, men sparer forhåbentlig så en del på elregningen fremover. Skulle 

besparelsen i udgifterne til el udeblive, så skidt med det – vi har til gengæld fået en 

dejlig varme for de samme penge. 

 

Varmepumperne er nu sat op og vi kan nu glæde os over dejlig varme i 

omklædningsrummene og i bådehallen er der nu så varmt, at vi kan lakere både mv 

hele året og ikke som tidligere vente indtil foråret, hvor vejret blev lidt varmere. 

 

Herfra skal lyde en stor TAK til kommunen. 
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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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AKTIVITETSKALENDER  
Følgende aktiviteter er på nuværende tidspunkt fastlagt 

Marts 

24. Standerhejsning  kl 14.00 

 

Maj  

12. Jubilæumsfest 

 

Juni  

09. Kræmmermarked Rønnerhavnen 

09.-10. Venø Rundt 

 

September 

08. Løvfaldstur i Frederikshavn 

 

Roning i rosæsonen 

Hver dag kl 18.00  (marts, april og september, oktober) 

Hver dag kl 19.00  ( maj, juni, juli og august) 

Onsdag kl 09.00 

 

Instruktion Mandag 

 

Svømning i vinterhalvåret slutter d 20 Marts 2018 

Tirsdage kl 19.00 lige uger 

               kl 19.30 ulige uger  

 

Rospinning i vinterhalvåret 

Onsdag kl 09.00 

Motionsrummet står til rådighed for alle, hver dag 



23 Suensonsvej 71C 9900 Frederikshavn  tlf  3512 3475. 

 

 

Bente Wiberg & Johnny Larsen 

 
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 

 

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

rok lub .dk  

Ndr. Strandvej 58 
9900  Frederikshavn 

Frederikshavn 

Roklub 

 

UNDER DANSK  FORENING 
FOR ROSPORT, 
STIFTET 13. MAJ 1943 

Kontingent  2018  
 

Senior – medlem 1 200 kr 
U – medlem     600 kr 

     Passive          300 kr     
 
 

Indbetales til Spar Nord konto 9006   130 56 94564 
Mobil Pay 55391 

 Betales senest 1. maj  

 
       HUSK AT OPLYSE NAVN 

 
Husk at meddele ændring af mailadresse og flytning til 
Kasserer Flemming Hansen på 23 65 17 64 eller        

                                     fash9900@hotmail.com 

 

            


