Kærer æresmedlem, kære rokammerater og kære venner!
Standerstrygning, allerede, joh! Det er rigtig nok, sommeren er gået og efteråret har
ramt os med de smukke farver, den kølige luft og solens bane, der går længere ned
dag for dag i dens rasen over himmelen. Til gengæld får vi den lysende klare
stjernehimmel, og månens spil fra ny til fuld.
Det er tiden. Vi gør klar til vinteren, og det var der 35 aktive medlemmer, der hjalp
til med i går, og af dem var der 31, der deltog i den efterfølgende hyggelige arbejdsfrokost som tak for indsatsen. En stor tak til alle der bidrog med deres hjælp. .
Velkommen til vor traditionsbunde standerstrygning. Dejligt at se at I møder så stærkt
op. Det gjorde I også sidst, jeg stod her den 30. okt. 2011. Per Jørgensen har
de sidste tre år med stor bravour styret denne seance ved mit fravær.
Dette år har har vi totalt roet 39.226 km imod sidste års 37.875 km. Det vil sige, at vi
har roet 1351 km mere end sidste år eller ca. 3,56 pct. Der er 10, som har roet over
1000 km hver. De vil, når tiden byder sig, få overrakt en km åre. Guldåren vil i år gå
til vor unge kaproer Amalie Kiær med sine noterede - per 31. okt. 2015 i klubbens
KM. system - 3.079 km. Det er 7,85 pct. af de samlede roede km.
Året har budt på meget godt vejr, men ofte på grænsen, hvor vinden har stået i sydøst.
Den sidste måned bød på store udfordringer med en østlig vindretning. Mange gange
lige over hvor det er sjovt.
Langture har der været mange af, dog har to af holdene været ude for, at man på
grund af storm ikke har kunnet ro, så der blev cyklet og gået til den på anden måde.
Jeg tror ikke på, at det har afskrækket nogen. Dagture har der også været flere af. Her
kan nævnes 1. maj turen til sommerhuset via Middelfart, Grundlovsdagstræf til
Skærbæk, hvor andre roklubber støder til. I år var denne tur endda for de modige med
overnatning i sommerhuset. Der er roet Orkidetur, Fænø Kalv og Mølleturen.
Endvidere er der nogen, der har været på madpakke ture, som er ture ud i det blå fra
forskellige klubber i Ronet- Syds område. Disse ture byder på 30-35 km roning.
Klubber i klubben deltager med mange km , mandag og onsdag aften er roning for
alle med instruktører/hjælpere, tirsdagsherrerne, mandag-torsdagsseniorerne,
sekserholdet, og torsdagsklubben - for ikke at glemme lørdag morgen roerne. Og
noget vi måske kan gøre bedre er ”højmesse-roningen” om søndagen. Derudover
alle I der alene eller sammen med aftalte kammerater tager på en tur på havet for at
nyde den gode ro stemning, kammerat-skabet og det sociale netværk, om det er i
kajak, sculler eller in- og out-riggere.
Kaproning har i år budt på flere gode placeringer. Vor unge talentfulde Amalie Kiær
blev ved DM på Bagsværd nr. 3 i Juniorsculler – altså bronze til Amalie ud af 9
startende både. Dette er Amalies første medalje til et DM. Et stort tillykke herfra med
troen på, at Amalie med den flid og interesse, hun viser, nok skal blive blandt
Danmarks bedste.
Vore Veteraner; Ole Haaning, Frede Nørskov, Åge Pedersen og Hans Werner
Mortensen fik endelig deres 15. danske VM medalje i dobbeltfirer ud af 16 forsøg,
også et stort tillykke til dem. Flere af disse veteraner gjorde sig også gældende ved
FISA stævnet i Belgien ved at vinde flere første/anden og tredje pladser i samarbejde

med Middelfart og et par andre klubber. De 4 veteraner deltager efter sigende i den
kommende weekend i en kaproning på Alsteren i Hamburg på 4.5 km. Vi må ønske
dem held og lykke.
Vore roinstruktører har været kraftigt på arbejde over sommeren, de gør virkeligt en
stor indsats med roskole, med at byde velkommen og holde styr på, at vore nye
medlemmer skal føle sig tilrette i klubben, og at der stilles krav til de nye
medlemmer, om at roning, kammeratskab og socialt samvær går i spænd. Det er for
os andre meget tilfredsstillende og glædeligt at se og høre, når I er på arbejde. Dette
gælder Kirsten, Lars, Marianne, Torben, Per Allan og Per Jørgensen.
Jeg oplevede i går til frokosten, at et af vore ”nye” medlemmer sagde, at vor klub var
den klub, hvor hun var blevet bedst modtaget, og at hun stadig nyder det gode
kammeratlige samvær. Det er noget, der glæder en formand, og derfor giver jeg glad
rosen videre til jer, som fortjener den.
Ved Fredericia Roklubs generalforsamling i marts, var der et punkt på dagsordenen
bestyrelsen havde sat på, hvor medlemmerne blev spurgt, hvad de mente om
bevaringen af klubbens sommerhus ved Brørup Strand. Der var bred opbakning til en
moderat modernisering af sommerhuset. Det, kan vi sige, er sket i løbet af sommeren
- ny terrasse, nye vinduer og døre samt maling både inde og ude. Vi kan sige teamet
bag sommerhusmoderniseringen med Knud Andersen, Knud-Erik Nielsen, Steen
Houborg og Ole ”Jønne” som de gode tovholdere og med mange gode medlemmers
hjælp- en stor tak for det resultat, vi fremviste ved åbent hus arrangementet den 4.
okt. Vi tror på, at ”weekendhytten” fremover vil blive brugt mere end de sidste år.
Flere ture er allerede gået dertil, så vi tror på det. En stor tak skal nyde til de firmaer,
som har været med til at støtte os ved moderniseringen. Det sparer os trods alt for en
del penge.
Sommerfesten forløb helt efter planen, og vi takker vor sponsor for musikken. Vi må
indrømme, at der sker noget, når I kære roklubmedlemmer tørner sammen, så får I
brug for jeres kondition, Ih, hvor er I gode til at feste.
Sidste weekend afholdt vi ”runde fødselsdage”. Hvilken er en fest, hvor alle der har
rundet 60 og opefter hver femte år bliver indbudt til at blive fejret og æret. Der var 44
deltagere, hvoraf de 10 var indbudte. En fest der er med til at støtte kammeratskabet
og det sociale liv i klubben.
Må jeg her benytte lejligheden til at takke TRYGFonden for 16 nye redningsveste, vi
har modtaget til starten af denne sæson. Det er dejligt, at Tryg vil være med til at
styrke sikkerheden i vor klub på denne måde.
Saunaovnen er defekt og sendt til leverandøren på garantien. Det er nu et par uger
siden, så vi afventer stadig svar på , hvad der skal ske. Et ved vi, at vi skal have en
anden form for ovn og det skal være en, der styres udefra, så vi undgår tvivlen om
indstillingen.

Inden længe går vore vinteraktiviteter i gang. Værftets folk trækker i kedeldragterne.
Spinningsinstruktørerne sætter sig til romaskinerne. Medlemmerne- I bakker op
om de forskellige tiltag, harmonikaen og guitaren kommer i dur, og i denne
vintersæson skal vi lære lidt om, hvad vi skal komme i munden eller lade være med.
Vi skal lære lidt om, hvordan vi kan hjælpe hinanden i nødhjælp, og smagsløgene
skal også i brug. Samt en aften med Tommy Dueholm. Vinteren skal nok gå, og glem
ikke at melde jer til 8GP roningen. Damerne har allerede mønstret 2 hold, så I
herre-roere kom nu op på dupperne og tilmeld jer.
For de der vil ro på vandet, husk vinterreglementet og vid, at det kun er en tåbe der
ikke frygter havet. Vandet er allerede under 10 grader C.
Nu tager vi standeren ned – råber et Fredericia Roklub hurra -for klubben, for
medlemmerne og for kammeratskabet, og derefter er klubben vært ved en tallerken
suppe og et glas vin. Vel mødt!

