Fredericia Roklubs Ordinære Generalforsamling 7. marts 2017

Kære medlemmer og kære venner velkommen til Fredericia Roklubs ordinære
Generalforsamling for året 2016. Dejligt at se, at I igen i år er mødt talstærkt frem.
Endvidere et særligt velkommen til fru Anne Nygaard fra Idrætsmærket .
Jeg tror på, at vi får en god og velstyret generalforsamling, hvor vi i år skal finde en
afløser for vor husforvalter Henning Nielsen, der efter 8 års stor indsats, og efter eget
ønske ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Inden vi går over til Generalforsamlingens dagsorden, mener jeg, at vi skal minde vor
mangeårige roer og æresmedlem Poul Bøttern. Poul blev 80 år den 18. juni og døde et
halv år efter den 18. november 2016. Poul var nærmest en institution i roklubben,
hvor han sideløbende med sin aktive karriere som kaproer, morgenroer, langtursroer
og motionsroer var formand i vor klub samt for Syd-jysk kreds. Poul var
idrætsmærkecensor og nåede selv at tage idrætsmærket 44 gange. Poul var i mange år
aktiv deltager på et langturshold og sørgede for, at deltagerne fik nogle solide
aftenmåltider. Blandt morgenroerne var han det naturlige samlingspunkt, når han efter
træningen sørgede for morgenkaffen med forskellige former for tilbehør samt deltog i
de gemytlige aktuelle emner. Poul havde sine egne meninger og var gennem årtier et
nøjeregnende og markant medlem af roklubben. Vi medlemmer lærte at respektere
Poul som den gode rokammerat, han var.
Vi I venligst rejse jer og lad os minde Poul. Ære være hans minde. Tak! Vi forsætter
nu over til Dagsordenen, hvor vi skal vælge en ordstyrer, og fra bestyrelsens side
foreslår vi Jørgen Spetzler. Er der andre forslag, skal jeg spørge om! Det syntes ikke
at være tilfældet. Værsgo Jørgen, ordet er dit!

2016 var for Fredericia Roklub et godt år ikke alene på det sportslige men også for
vort sociale og kammeratlige islæt, som vi mener skal kendetegne vor roklub.
Amalie Kiær sørgede for, at vi fik et junior pige Danmarksmesterskab. Det første i
klubbens historie. Samtidig med at samme Amalie Kiær med Karen Mortensen fik en
flot bronzemedalje i pigejunior Danmarksmesterskab i dobbeltsculler. Vore gode
gamle veteraner, Frede, Ole, Åge og Hans-Werner gjorde det igen, idet de vandt
Danmarksmesterskabet i dobbeltfirer samt FISA's uofficielle Verdensmesterskab i
samme bådklasse på Bagsværd rostadion.
Lørdag den 29. oktober 2016 om aftenen blev der på landsdækkende TV2 på det
løbende bånd vist, at Fredericia Roklub i samarbejde med 25 gode sponsorer havde
støttet Knæk Cancer med kr. 51.270. En stor tak skal i den forbindelse siges
til Anette Conradsen og Marianne Hansen, som sammen med deres mænd Flemming
og Torben gjorde dette resultat muligt. De sørgede også for, at dagen blev en rigtig
FREDERICIA ROKLUB dag for alle de medvirkende medlemmer og deres familier.
Og de, der deltog i den meget fine festaften, var alle lidt rørte, da det endelige resultat
spurtede over skærmen med det meget fine resultat.

Ved Generalforsamlingen sidste år blev vor mangeårige næstformand Per Jørgensen
afløst af Anette Conradsen og Anette blev dermed klubbens første kvindelige
næstformand. Vi har været glade for det gode samarbejde med Anette og hun har vist
sig at være et inspirerende bestyrelsesmedlem, som er gået godt i spænd med den
øvrige del af bestyrelsen.
Ved standerhejsningen den 3. april modtog vi kr. 16.000,- fra Nordea Fonden til 2 nye
ergometre, hvilket betyder, at vi nu råder over 13 gode ergometre.
Siden sidste års generalforsamling har bestyrelsen holdt 11 bestyrelsesmøder, hvorfra
I har fået referater efter hver afholdt møde, så I altid er godt orienteret, om hvad der
er sket i klubben og hvad der vil ske fremadrettet.
Endvidere har nogle af bestyrelses-medlemmerne deltaget i DffR
hovedgeneralforsamling, i Ro-Net Syd's 2 årlige møder, et par SIF møder og et par
møder i forbindelse med leje af svømmehallen. Apropos svømmehallen blev der
inden svømmesæsonens afslutning, for de af jer, der ønskede det, afholdt
svømmeprøver, hvilket beviste, at for nogen var det let og for andre var det lidt mere
anstrengt end man ville indrømme. Men alle kom godt igennem og hver især ved,
hvor de skal sætte ind. Dette vil blive aktuelt også i år, da bestyrelsen arbejder meget
for, at I skal føle jer trygge og sikre i de ting, I foretager jer i klubbens regi. Vi kan
kun anbefale, at I følger sikkerhedsinstruktionerne og bevarer roen, hvis I skulle
komme i en situation, hvor det er påkrævet. Hvis I er usikre på noget, eller I mener,
der er nogle ting, der skal strammes op, så kom roligt til bestyrelsen, vi vil gøre, hvad
vi kan for at efterkomme jeres ønsker.
Gymnastikken, svømningen, sangaftenerne og de arrangerede medlemsaftener om
opvækst i et fængsel, såvel den lige afholdte klubaften, hvor portvinsholdet (
torsdagsroerne) i samarbejde med ”Syvspring” stod for en rigtig hyggelig aften til
Portvin, spillemandsmusik og små lette godbidder, er flittigt besøgt, og det glæder
bestyrelsen, at det falder I jer medlemmers smag, og at I har lyst til at bakke op om
arrangementerne. I er altid velkommen til at komme med forslag til en emneaften
eller foredragsholder.
Vore dygtige instruktører, det gælder både for spinning som for daglig roning, gør et
godt stykke arbejde, og begge er virkelig godt besøgt. I vil sikkert erindre, at
Marianne Hansen i november foreslog, at der på lige fod med ”belønningerne” guldog sølv-årerne ved roning på vandet indføres belønning for roning i ergometer. Dette
forslag blev omgående bragt videre til jer medlemmer, og det betyder, at forslaget er
en forsøgsordning med omgående ikrafttræden fra 1. nov. 2016 til
standerstrygningen i 2017. Der vil blive givet en ”guld-ergometer” for flest roede
kilometer og ”sølv-ergometer” til alle, der har roet mere end 1000 km. Det er
i år første gang i klubbens historie, at der er sat spinningsemblem præmie på
højkant. En stor tak til Marianne for dette gode initiativ. Vi har bemærket, at Jan
Hyre gør en indsats for at nå det forhåbentlig eftertragtede emblem.
Vintersæsonens GP 8 roning er blevet rigtig populær, og damerne stiller hver gang
med mere end 2 hold, hvor mændene er mere tilbageholdende og stiller med et hold.
Mit indtryk er, at I damer virkelig hygger jer og kommer hinanden ved på disse
aftener, og det beviser det billede Kristine sendte ud til klubbens medlemmer her til

morgen. Det kan vi mænd godt misunde jer lidt, men vi må bare sørge for, at vi kan
gøre det samme. Dette skal betragtes som en opfordring til de herrer.
2016 bød igen på en god midsommerfest og denne tradition syntes at være kommet
for at blive. Så lad os benytte lejligheden til at sige tak til Blikkenslager Flemming
Andersen for hans sponsorering af musikken.
Jeg ved ikke hvordan I har det? Men jeg er stolt på vores vegne over, at Fredericia
Roklub i rosæsonen 2016 satte rekord med 50.234 roede kilometer. Det er
11008 km mere end i 2015 eller 28.06 pct. Fantastisk, tillykke med det. Ikke nok med
det, der har heller aldrig været så mange roere som skal have kilometernåle som i år.
Det kommer Steen ind på senere, men fantastisk! Bare flot gået.
2016 har også været året hvor pressen omtalte Fredericia Roklub rigtig meget, og
det kan vi kun glæde os over. Referat fra vor generalforsamling i marts blev omtalt
i Dagpressen, Standerhejsning i april måned med Ergometer overrækkelsen fra
Nordea fonden, var godt dækket med billede og omtale i både Fredericia Dagblad
og Elbobladet. I oktober var der en artikel og billeder om Fredes historie om kræften
og roklubben, som en optakt til ”Knæk Cancer” arrangementet i Fredericia Roklub
den 29.okt. 2016 som jeg tidligere har omtalt. Her var Lokalbladet også indover med
en lille artikel, ellers var Fredericia Dagblad og Elbobladet meget interesserede med
journalist og fotograf på selve dagen. Endvidere var TV Trekanten forbi, samt at
resultatet kom på det løbende bånd på TV 2 på selve ”Knæk Cancer”
indsamlingsaftenen.
Den 29.oktober var vi nævnt i ”Sådan set” hvor redaktionschef Marianne Husted
skrev om Det' så dansk. Samme dag i Fredericia Dagblad tonede
vore to rotalenter, Amalie Kiær og Kaare Mortensen op i ”månedens Idrætshistorie”
med titlen: ”Unge roere med guld i årerne”. Denne artikel/historie om vore 2 unge
talenter blev fulgt op i Elbo-Bladet den 2. november. Denne artikel viste sig at være
så godt modtaget af Fredericia Dagsblads læsere, at den blev nomineret som en af 3
artikler fra serien ”Månedens Idrætshistorie” til årets Idrætsfest, som blev holdt den
9. februar 2017 i Fredericia Idrætshal. De unge talenter gik helt til tops og vandt den
af Fredericia Dagblad og Jyske Banks udsatte pris for en anderledes Idrætshistorie.
Sammen med prisen fulgte kr. 5.000,00 til deling. Et stort tillykke til Amalie og
Kaare. Denne hæder til vor 2 unge talenter har direkte ført til, at de to har sponsoreret
kagen, vi får i aften, hvilket jeg finder meget betænksomt af de to unge mennesker
og jeg syntes lige, at vi skal give dem en hånd, som tak for brødet, og samtidig med et
ønske om, at de må forsætte deres succes inden for Dansk roning.
Vi er ikke færdige endnu. Den 14. februar 2017 har Lokalavisen Amalie Kiær på
forsiden samt en artikel om vor unge sportstalent med overskriften: Roeren Amalie
satser på OL. Fakta er, at Lokalavisen Fredericia d. 1. september 2017 uddeler to
talentpriser på hver kr. 10.000. Den ene går til et kulturtalent og den anden til et
sportstalent. Her er Amalie med. Spændende bliver det at følge, hvordan det går
hende. Held og Lykke Amalie..
Den 2. marts, var Danmark C TV på besøg for at optage klip om en roers tørroning
og hvad vor klub kan tilbyde ud over roning på vandet. Det syntes at have været en
interesseret fotograf/reporter, men dette kan Anette berette meget mere om,

da hun var den der blev holdt til ”ilden” . Hun vil sikkert også gerne fortælle lidt om,
hvornår udsendelsen vil blive vist.
Værftet og værftets folk har igen i år haft en travl periode med at pudse, skrabe, male
og lakke bådene,samt ordne loftsbelysningen i klublokalet og de mange andre små
jobs, der hele tiden dukker op, når man arbejder med og imod naturens kræfter. Vore
broer og sliske har fået nogle gevaldige hug, som har givet ekstra arbejde til
de myreflittige værftsfolk. En stor tak til dem for deres altid ivrige og gode
arbejdsindsats.
I medlemmer skal også have ros og tak, fordi når vi kalder til forskellige opgaver i
vor eget klubhus, sommerhus, ind- og udtagning af broerne, rengøring før og efter
standerhejsning og standerstrygning, til opgaver som halvmarathon,
Forever2Wheels, Monjasa og hvad alt sammen hedder, er I altid parat til at smøge
ærmerne op eller tage kitlen på. Alt efter hvad opgaverne består af. Alt sammen for
at spare og være med til at tjene penge til vor klubkasse. Her skal vi huske at takke
vore sponsorer, fordi de tænker på os, når de har en opgave, de mener, vi kan udføre.
Inden jul nåede vi at få et længe tiltrængt ventilationssystem monteret i
motionsrummet, i omklædning, toiletter, køkken og opholdsrum, hvilket helst skulle
medføre bedre udluftning i samtlige rum. ”Kommunestøtte til roeres luft”, stod der i
Lokalavisen for Fredericia den 4. 10.2016, og at kommunen var villige at give et
tilskud på kr. 19.171 af kr. 81.000, som dette anlæg til motionsrummet kostede.
Tilskud og pris står selvfølgelig i vort regnskab. Vi takker leverandøren og hans
hjælpere for installationen og Kommunen for det kommunale tilskud.
Indtil i torsdags den 2. marts var jeg rimelig optimist med hensyn til, hvad der sker
på Østerstrand, så kom Fredericia Dagblad, og jeg føler, at vi er skudt lysår tilbage.
Hvad tænker vor kommune på, Jeg ved godt, at selv om det står i Avisen behøver det
ikke at være sandt. Vejen til roklubben bliver ikke vedligeholdt, den er ellers efter
vor mening lavet godt og stabilt, og har vist, at selv efter en god regnbyge har den
smidt vandet rigtigt. Efter et stykke tid er der nogen, der morer sig med at lave
hjulspin, hvilket laver huller i belægningen, hvorfor lapper man ikke disse huller, så
man undgår vandpytter. Kystsikringen, som vi er blevet lovet, er den strandet med
sandet og høfderne? Eller om hvad de skriver om runde og lige broer etc. Ja,
undskyld mig, det er ikke let at finde hoved og hale i det hele og tiden løber.
I som læser vore referater ved, at der er bestilt en fireåres inrigger til levering i stedet
for ”Skanseodden” som er sat til salg, ”Skanseodden” er fra Odder Bådværft og fra
1988, så den har gjort det godt. Den nye båd kommer formentlig først i løbet af
sommeren. Helt sikkert kommer den ikke til dette års standerhejsning. Til gengæld
mener Steen Houborg, der står for salget af ”Skanseodden”, at der er stor
sandsynlighed for at den snart er solgt.
Grundejerne omkring sommerhuset har stillet sig meget velvillige om vore ønsker om

fældning af et par træer, som skygger for solen samt for studsning af nogle store
grene over og bag ved huset, som kunne være til fare for at falde ned på taget. Dette
arbejde vil blive foretaget dette forår.
Hans Skov, som ejer grunden, hvor sommerhuset ligger, har bedt om en forhøjelse af
lejen, hvilket vi har accepteret. Lejen har ikke været justeret siden 1993, hvorfor det
måske nok synes rimeligt. Hans Skov har lovet at fælde de 2 træer, som står på hans
grund, hvorved vi opnår en besparelse, da vi ikke mente, at vi selv kunne stå for
fældningen af så store træer.
For nylig har vi haft besøg fra Fredericia Kommune ang. klimaskærm
vedligeholdelse, og vi blev enige om, at noget murværk, sålbænke, maling af
vinduerne og stolper udenfor , et par luftventiler i bådhallens loft skulle isættes. Dette
projekt sættes i gang så hurtigt som muligt. Bestyrelsen vil ved først givne lejlighed
søge om tilskud til dette arbejde.
Pia Hornum har over vinteren erhvervet et ergometer kursus certificat, og glæder sig
til at komme i gang, og det skulle på forsøgsbasis være onsdag formiddag, men
desværre/heldigvis er dette indtil videre skubbet til primo april, da Pia har fået en
frossen skulder, og indtil den er optøet( hvis I forstår, hvad jeg mener), har hun været
så heldig at få solgt sit hus per 1. april og skal pakke, samtidig med, at hun også har
fået nyt arbejde, som skal indkøres. Vi ønsker Pia held og lykke og ser frem til, at hun
kommer frisk tilbage.
Steen Houborg har indkaldt til Quer durch Berlin turen, det er derfor nu tid at
tilmelde sig. Vor klub har gode traditioner for denne kaproning i Tysklands
hovedstad. Steen klager over, at det kun er herresiden, der har meldt sig. Vil I være
dette bekendt, kære damer. Tænk på GP8.
Inden jeg går over til at sige tak til mine bestyrelseskollegaer, vil jeg gerne takke Per
Allan og Per Jørgensen for deres indsats med kajakkerne, Søren Jakobsen for
gymnastikken og til alle I som er derude og gør et godt stykke arbejde i det daglige på
hver jeres måde, jo hvor er vi heldige at have så mange medhjælpere, at det er
umuligt at takke alle hver gang med navn og nævnelse, men Peter Honore skal have
et tillykke med sine fine nål og en tak for hans indsats i forbindelse med
Idrætsmærket. Og nu kommer takken til mine kollegaer i bestyrelsen for en altid
god omgangstone og for initiativrige og sprudlende bestyrelsesmøder. Vi er ikke altid
enige, men da ønsket og glæden ved at opfylde vore medlemmers og egne mål er
højt prioriteret, når vi normalt til enighed. Så en af grundstammerne i Fredericia
Roklubs målsætning er roning på land som på vand skal bygge på et godt
kammeratskab med gode og interesserede medlemmer. Så husk kære medlemmer
uden jer ingen klub. Hermed giver jeg ordet tilbage til Jørgen Spetzler.

