Kære rokammerater!
Tro det eller lad være, vi står allerede igen ved et årsskifte denne gang fra 2015 til
2016 . Det er kutyme at se tilbage på året, der svinder og forsøge at se lidt i krystalkuglen for det kommende år.
Året, der ligger bag os, er med mine øjne gået godt, vi har holdt medlemstallet som
de foregående år. På konkurrencesiden har vore veteraner atter opnået det danske
mesterskab i dobbeltfirer, og vor ungdomsroer Amalie Kiær har virkeligt flyttet sig i
år ved at opnå sin første bronzemedalje ved de danske mesterskaber, og har ved andre
lokale mesterskaber opnået flere top placeringer. På motionssiden har der været fuld
drøn på. Med 39.226 km har vi slået sidste års resultat, hvilket er skønt.
Langtursturene på fremmed rovand har igen i år været en succes og det samme har
langtursroninger i vor nærområde været. Træningsaftener med og uden instruktører
har også fungeret fint, og det er blevet til mangen en god rotur. Mit indtryk er, at der
er blevet taget godt imod vore nye medlemmer, så de føler sig hjemme. Vore instruktører har igen med succes været meget aktive, og deres kreativitet kender ingen grænser for at finde løsninger, når det ikke er rovejr. GP8 roningen er i fuld gang, slut jer
til og fornøj jer med lidt konkurrence. Værftsfolket har været meget arbejdsomme, og
vi kan takke dem for, at vor bådpark er så flot, som den er. I år har vi også haft et
sommerhus sjak, det har virkeligt gjort et stort stykke arbejde, så det var med stolthed, vi kunne byde på indvielse i oktober måned. Det er så dejligt i Fredericia Roklub, hvis vi har vi en opgave enten pakning af gaver, arrangering af en opgave,
rengøring, oprydning eller som hjælpere til det ene eller andet, er der altid nogen, der
bakker op og deltager. Nogle af opgaverne med det gode resultat at det giver penge
til klubkassen. Til vore sponsorer skal der lyde en stor tak, fordi de tænker og støtter
os. Deres bidrag er med til gøre livet i klubben lettere. Hvad byder fremtiden på? For
at starte et sted har kommunen lovet, at vejen fra roklubben til den nye
parkeringsplads på Østerstrand vil blive asfalteret, samtidig har de meddelt, at
kystsikringen foran parkeringspladsen syd for klubben er med i den totale kystsikring
fra ”Surferklubben” i nord til Shell i syd. Arbejdet skal efter planen sættes i gang i
foråret 2016. Lad os håbe at vor parkeringsplads ikke tager større skade end allerede
sket inden da. Med hensyn til klubhuset arbejdes der med nyt udsugningsanlæg til
motionsrummet. Slisken arbejdes der også med, så det bliver lettere at få bådene i og
op af vandet. Sommerhuset er der planer om, at der skal laves en form for
opvarmning/udluftning, så sæsonen kan udvides i begge ender. Samtidig håber vi, at
alle vil være med til en god medlemspleje, som kan være fremmende for nye og
gamle medlemmer, så kammeratskabet og det sociale samvær vil være på det høje
plan, det bør være i en klub som vores. Ellers vil året byde på de samme tiltag og
begivenheder, som året vi forlader. Inden for kaproning kan vi kun ønske, at alle I,
der har lyst, kommer til bestyrelsen med jeres ønsker. Vi vil gøre, hvad vi kan for at
støtte jer. Skulle en eller anden sidde inde med en ide, som vi alle kan få gavn af, skal
vedkommende ikke brænde inde med den. Kom frem og lad os se hvad den kan føre
til.
Med en stort tak til alle for jeres indsats i 2015 sender jeg de bedste ønsker for et godt
nytår 2016 til jer, jeres familier og Fredericia Roklub.
Med roer hilsen Bjørn.

