Fredericia Roklubs ordinære Generalforsamling 8. marts 2016

Kære æresmedlem, kære medlemmer og kære venner, velkommen til denne
ordinære Generalforsamling. Dejligt at se at I atter i år bakker godt op om vor
generalforsamling, og jeg kender jer så godt at vide, det ikke kun er for, at vi igen
i år byder på kaffe/the og kage.
Inden vi går over til formandens beretning, vil jeg gerne, at vi mindes 3 af vores gode
rokammerater, som vi desværre på grund af dødsfald har måtte sige farvel til i 2015.
Søren Duus Hansen døde den 9.03.2015, 55 år. Søren blev i tidernes morgen overført
fra Assens Roklub og kom meget i tirsdagsklubben. Søren nød meget at tage på
langture og var af sted i flere år med forskellige grupper og nød meget det gode
kammeratskab, som disse ture giver.
Kaj Hvingel Herlufsen døde den 16. marts 2015, 68 år gammel. Kaj blev først
medlem i klubben ved sin pensionering. Han var ikke den, der kom mest på vandet,
men romaskinerne nød han at trække i. Kaj mødte man mest i morgensekserklubben,
han var meget ivrig fotograf, og han forstod at fange højdepunkterne ved de forskellige arrangementer og fester, som roklubben stod for.
Niels Hedeager Sørensen er født juleaftensdag i 1923 og døde 26. juli 2015 - 91år
gammel. Niels nåede at få DIF's idrætsmærkenål 52 gange, hvilket taler meget for
Niels's store glæde ved Idræt og i særdeleshed roning. Niels har prøvet alle facetter
i vor klub og var glad for at fortælle om sine oplevelser og gik ikke af vejen for en
livlig diskussion.. Niels var morgenroer, og medlem af morgensekserklubben og var
aktiv roer såvel i romaskinen som på vandet helt frem til sin sygdom 3 måneder
tidligere.
Må jeg bede jer rejse jer op, så vi sammen kan mindes vor 3 rokammerater ved 1 min.
stilhed.
Tak! vi vil nu gå til formandens beretning:
2015 var året, hvor vi fik en verdensmester i Fredericia Roklub, da det lykkedes
Frede Nørskov Nielsen at slå den bestående verdensrekord på 6000 meter
ergometerroning. Det skete i letvægtsklassen for roere 60-64 år, og med tiden 21
minutter og 24,6 sekunder kappede han 2,1 sekunder af en canadisk roers hidtidige
verdensrekord. Derudover fik vor unge Amalie Kiær en 3. plads i sculler pigejunior
ved DM på Bagsværd. Det er så dejligt at se og opleve den fremgang Amalie er inde i
og vi kan kun håbe, at denne fremgang kan forsætte ind i 2016. Amalie er på
efterskole i Holstebro, som efter signende er den eneste efterskole i Danmark, som
har roning på programmet. Trænerne i Holstebro kraftcenter mener, at Amalie har
store chancer for at kunne ro sig på U 17 landsholdet og satser også på evt. U18
Balticup (ungdomslandsholdet). I forbindelse med Amalie kan jeg oplyse, at
Fredericia Roklub har bekræftet, at man kan købe nye scullerårer til Amalie. Samtidig
har vi givet et sponsorat til et træningsophold i Italien her i foråret. Vi kan kun håbe
på, at Amalies karriere og skoleophold står mål med Amalies krav til sig selv.

Veteranerne, Ole Håning, Frede Nørskov, Åge Petersen og Hans Werner Mortensen
gjorde det igen og vandt igen DM for veteraner 65 – 70 år på Bagsværd i dobbeltfirer.
I år er der WM Masters på Bagsværd, og der ved jeg, at de 4 sidst nævnte har planer
om at stille op, så held og lykke med det.
For de almindelige dødeliges præstationer kan nævnes, at vi i år fik roet 39.226 km,
hvilket er 3,56 pct mere end sidste års 37.875 km. Det må betragtes at være pænt, da
vejret ikke hele tiden var med os. Traditionen tro var der også mange, der nød at tage
på langture, madpakketure, Peter Honore's ture og hvad de alt sammen hedder. 2 af
langturene ved vi med bestemthed, at der ikke blev roet een kilometer på grund af
dårligt vand. Disse hold fik til gengæld glæden af at være sammen på en ny måde og
fik
tiden slået ihjel på cykel- og gåture på de Fynske Sydhavsøer og på Fur. Kun godt
med nye udfordringer.
Endvidere skal nævnes at flere af kajakroerne deltog i flere ture ud i det Blå, bl.a. på
Rands Fjord og til Silkeborg søerne.
Rospinningen har igen været populært, og mangen en god roer får deres motion og
sved på panden. De fire instruktører har gjort en god indsats og vi takker dem meget
derfor. De møder altid op med smil på læben og god musik på anlægget. Også deres
indsats med roskole og instruktioner i det daglige med roningen er guld værd for vor
klub, og man hører kun ros fra de nye og gamle medlemmer til instruktørerne for
deres gode instruktioner men også for deres altid gode humør.
Den 4. oktober holdt vi et åbent hus arrangement for færdiggørelsen af 1. etape af
vor weekendhytte i Brørup Strand, og ca. 60 glade mennesker var mødt op for at nyde
de nye gode faciliteter. Det var ikke mindst glædeligt, at arrangementet også fik
deltagelse af roere fra andre roklubber samt naboer til sommerhuset. Jeg siger at 1.
etape er færdig, da jeg stadig går og håber på, at I medlemmer vil være med til sidste
etape, der skal byde på indlagt vand, kloak og varme. Det er efter min mening, det
der i dag mangler, for at helsuccesen er hjemme. Jeg er bekendt med, at der er lang
vej at komme dertil, da personer uden for klubben,- her tænker jeg på udlejeren,- har
en stor del at skulle havde sagt. Hvis vi ikke forsøger, får vi ikke tilladelserne.
Flere af vore egne samt flere fra andre klubber har allerede benyttet sommerhuset til
overnatning, og alle har givet deres positive mening til kende derom.
Metalslisken er blevet forlænget, vi havde håbet på et bedre resultat, det udeblev, og
derfor arbejdes der med nye planer for, at det kan blive bedre.
Vore broer red stormene af og vi valgte at lægge plastristene på den høje bro og
metalristen på den lave bro, det var bedre, plastristene var lettere at rengøre
efterfølgende. Som et forsøg lod vi ristene på den højeste del af broen blive for
vinteren, da vi de sidste par år har roet en del over vinteren. Dette viste sig desværre
ikke at være en god ide, da ristene blev slået af broen i et par kraftige østenstorme.
Dette betød, at ristene gik til bunds, men vore dygtige værftsfolk fik alt bjerget.
De kraftige østenstorme har foranlediget sten- og jordskred på vor parkeringsplads
syd for klubhuset. Kommunen har lovet at hjælpe os, men først i foråret 2016. Det er
ikke, hvad jeg kalder rettidig omhu, for skreddene er ikke blevet bedre, tværtimod.

Værftet og værftets folk har igen i år gjort en stor indsats, og bådene, årerne og
bådvognene er blevet slebet, malet og fået olie. Traileren og bådmotoren er blevet
efterset og repareret, så alt er klart til den nye sæson. En stor tak skal lyde til hele
holdet.
Gymnastikken på Treldevejens Skole har også i år fungeret på den måde, at Søren
Jakobsen har stået for instruktionen og ved fravær har Per Allan Pedersen taget over.
Idrætsmærkeprøverne har sædvanen tro også fulgt sit mønster, Peter Honore`, er som
tovholder en perfekt mand til med stor øvelse at følge med i årgange og betaling af
mærkerne, og jeg er bekendt med, at Fredericia Roklub er en af de klubber
som er helt fremme i placering på landsplan af samtlige roklubber. Inden for de sidste
tre år har der været uddelt to 50årsmærker til 2 af vore medlemmer. Til nu afdøde
Niels Hedager og sidste år til Ole Håning, som for øvrigt i år kan holde 50 års
jubilæum som medlem af Fredericia Roklub. Ole Håning er og har altid været mr.
kaproer i Fredericia Roklub, og Ole har stået for mange FISA ture rundt i hele verden,
og har deltaget i Veteranstævner så langt væk som Australien og Canada. Vi er del her
i vor samling, som har været på mangen en god tur med Ole. Ole var samtidig,
idemanden til at starte Strib Kajak og Roklub og var denne klubs formand i de første
10 år. I dag er Ole rospinningsinstruktør i Strib og rejser stadig Europa tynd for at
virke for Fredericia Roklub sammen med sine gode rokammerater og med viljen til at
vinde, hvor de kommer frem. Et stort bravour til vor altid gode fighter, og husk
manden er 75 år.
Svømningen i svømmehallen har også sine brugere, og vi har allerede besluttet i
bestyrelsen, at vi også vil være med i det kommende år og har budt ind på samme dag
og tid som i år. I år har der været støtte til dem, der ønskede at lære lidt mere end bare
at svømme frem og tilbage, da Jane Hoffmann har tilbudt sin hjælp, og jeg er bekendt
med at flere har meldt sig under hendes kyndige vejledning. Det skal nu alligevel
nævnes, at der er stadig plads til flere i bassinet om onsdagen i vinterhalvåret fra kl.
19.00 – 20.00. God fornøjelse, og så skal der lige huskes på, at I skal aflægge svømmeprøve.
GP8 roningen har været en succes. Pigerne de stiller op med flere hold, hvor
drengene kommer haltende med et hold. Kan I drenge ikke komme lidt mere op på
dupperne, det kan ikke passe, at pigerne roer fra os.
Medlemstallet i 2015 er steget med 6 personer til 167, hvilket er det bedste resultat i
10 år. I ved mere kræver mere, derfor ville det være dejligt, hvis vi kunne blive nogle
flere, og det er på alle trin lige fra ungdom til seniorer. Så gode medlemmer, søg I
jeres omgangskreds og familie, om ikke der er en eller flere, der kunne have godt af
at komme ind i vor kreds og deltage i det sociale og kammeratlige samvær, som vi er
kendetegnet for i vor klub.

Året bød sædvanen tro på medlemsmøder, kurser og fester. Sangaftenerne er
populære og de ny indkøbte højskolesangbøger har ikke gjort det dårligere, så det er
allerede bestemt at sangaftnerne forsætter ind i 2016 med den populære duo Bent og
Lars. I marts måned var der Whiskysmagning på programmet, i april var der
korttursstyrmandskursus i samarbejde med Strib Roklub og der var affaldsindsamling
på Østerstrand i samarbejde med Danmarks Naturfrednings-forening. Åbenthus
arrangement og roskole i maj måned. Den 13, juni sommerfest i roklubben, hvor
Jesper Gade m/guitar, sang og fællessang holdt festen i gang. Han er bare god til at få
de trætte roere op på tæerne.
I august var vi opfordret til at deltage i Trekantens Festuge arrangement i samarbejde
med bl. a. Fredericia Kommune. Desværre var tilslutningen ikke stor, vejret var heller
ikke godt, men de af vore medlemmer, der var mødt op, blev tvangsfodret med pølser
og brød, og budt på øl og vand. Vi frøs alt det der var til overs og genbrugte det ved
åbent hus arrangementet ved vor weekendhytte i oktober, så der gik ikke noget til
spilde. Den 24 oktober blev der holdt ”runde fødselsdage” for 10 fødselarer og 34
glade medlemmer. Sædvanen tro en dejlig eftermiddag med socialt samvær og godt
kammeratskab. Den 10 november havde vi besøg af diætist Britt Andersen, der blidt
fortalte os, hvorfor vi ser ud, som vi gør og hvad vi kunne gøre bedre, så vi kom til at
ligne vore idealer. Husk det nu I brave roere. Årets sidste arrangement blev igen holdt
med fulde huse, nemlig julebanko, hvor uretfærdigheden igen viste, at en tager mange
præmier og nogle sidder tilbage med den gode smag, at tiden og pengene ikke kunne
bruges bedre end at støtte Fredericia Roklub. Når vi taler om støtte så et kæmpe tak
til vore sponsorer. Flere af dem har været med i efterhånden mange år, og det er
dejligt at mærke, at der er nogen, der sympatiserer med vore ideer.
Fredericia Roklub kan kun virke med jer medlemmer, jeres gode humør og
lysten til at være med i kammeratskabet og det sociale samvær. For de, der vil videre
og præstere og yde mere inden for rosporten, mener jeg, at vi har de rette rammer,
eller vi kan i hver fald være med til at hjælpe godt på vej.
Jeg har sagt det tidligere og jeg siger det meget gerne igen, når vi står og mangler en
eller flere hænder, er der altid en mængde, der slutter op, og det er det, der
kendetegner en god klub med det rigtige kammeratskabsbånd, og jeg vil takke alle
vore instruktører, sommerhusbyggere, værftsfolk, pakke- og oprydningsfolk,
turarrangører, WEB-master og alle I, som i hverdagen tropper op og giver jeres
bidrag til sammen-holdet. En stor tak til en velfungerende bestyrelse, der gerne gør
lidt ekstra for, at det hele virker. Der er tre medlemmer af bestyrelsen, der er på valg,
og de to, Steen Houborg og Søren Bader er villige til genvalg, hvorimod vor
mangeårige næstformand, Per Jørgensen desværre har bedt om at blive fritaget for sit
hverv, hvilket vi med fuld respekt for Per har accepteret. Bestyrelsen har et forslag til
ny næstformand.
Hermed ordet tilbage til Jørgen Spetzler!

