Standerhejsning søndag den 2. april 2017 i Fredericia Roklub
Kære medlemmer og kære venner!
Hvor er det dejligt atter at stå her og sige goddag og velkommen til
en ny standerhejsning i Fredericia Roklub. Selv om nogle storme fra øst
har været hårde ved vore broer, sliske og kystsikringen, kan man ikke glemme
at være glad for at en ny sæson starter. Aktivitetslisten er allerede sat på
opslagstavlen og er fyldt med masser af oplevelser og udfordringer og vi ved, at
nye hurtigt kan komme til. Så vær opmærksom.
Sæsonen vi forlader har budt på rigtig meget roning, over 50.000 km på vandet
og ergometerne er også blevet flittigt brugt. Idrætsmærkedeltagerne er lige
straks færdige med gymnastikprøverne. Det! og at værftsfolkene har ryddet op
på værkstedet betyder, at den nye sæson allerede er skudt godt i gang.
I fredags var en flok på syv mand og 2 damer i sommerhuset, hvor grenene
fra træerne bag sommerhuset blev studset og sommerhuset blev gjort forårsrent
og efterfulgt af formiddagskaffe ved næsten 20 graders varme på terrassen. I
går mødte 32 friske medlemmer frem for at deltage i at gøre rent omkring og i
klubhuset. Der blev spulet, klippet, skruet, pusset, revet, fejet, vasket og tømt
tagrender. En rigtig god og veltrængt gennemgående rengøring i godt forårsvejr
efterfulgt af Karins veltillavede frokostbord. En stor tak til jer alle.
Den 3. maj er der åben hus, og da vil det være rigtig godt, om så mange
medlemmer som muligt vil komme og støtte vore dygtige instruktører, så nye
medlemmer kan opleve og fornemme glæden, det gode sammenhold og
kammeratskab, der er i vor klub. Der vil blive serveret kaffe/the og kage denne
aften.
Vi havde håbet, at vor nye 4 årers inrigger fra Grejsdalens Inrigger Værft havde
været klar til i dag, men det har ikke kunnet lade sig gøre. Vi må se frem til, at
den bliver leveret i eftersommeren/efteråret. I den forbindelse kan jeg med
glæde oplyse, at vor ansøgning til et af A.P. Møllers fonde har givet ”pote”.
A.P. Møllers Støttefond har med Fru formand Ane Mærsk Mc. Kinney Uggla's
underskrift bevilliget os kr. 100.000,- til hjælp til betaling af båden. Vi er meget
stolte og beærede over at modtage et så stort beløb. Derfor skal et mega stort
tak lyde til giverne. Endvidere har vi søgt vor støtteklub Gamle Fredericia
Roere om et tilskud til en ny coastal dobbelt sculler. Her har vi fra formanden
Ole Jørgensen fået at vide, at der skal foretages nogle tekniske prøver inden den
endelige beslutning foreligger. Vi ser frem til at høre fra GFR.

Lars Kronborg Bak, Landskabsarkitekt ved Fredericia Kommune har på min
forespørgsel oplyst, hvad der skal ske på Østerstrand i de kommende måneder.
De, der kommer fra syd, har allerede bemærket, at en Gravko er kørt i position
og et par bunker jernrør er aflæsset på hver side af Strandhuset. Lars fortæller,
at Kystdirektoratet har givet tilladelse og Per Årsleff står for byggeriet. Der

bliver slået 3 lige broer og en cirkelbro samt de gamle betonbroer fjernes. Der
bliver sejlet ca. 20.000 m3 sand ind til sandfodring, og der bliver lavet en
badesnegl til synshandicappede. Ved dette arbejde kan der blive midlertidige
kortvarige forhindringer for at komme frem til roklubben, men meningen er, at
både parkering og tilkørsel til os skal kunne benyttes. På mit spørgsmål om
kystsikringen her syd for vort klubhus, svarer Lars, at den skal bringes i orden,
mens maskinerne er på stranden. Det vil i praksis sige, at det skulle være klar
senest 1. juli. Arbejdet på stranden vil blive sat i gang allerede på mandag d.
3.4. Tegninger og hele svaret fra Lars bliver opsat på opslagstavlen.
Amalie Kiær, Karen Mortensen og Kaare Mortensen er i øjeblikket de eneste
aktive ungdomsmedlemmer, der er i klubben. De gør det rigtig godt og det
bliver spændende at følge dem i den kommende sæson, som allerede for dem
har været i fuld gang længe. Vore veteraner vil vi sikkert også høre mere fra i år.
Motionister og andre gode medlemmer i klubber i klubben er også i fuld gang
og glæder sig over vor gode sport. Det vil derfor være dejligt, hvis vi kunne
formå at få lidt nye folk til at komme herned. Så gode medlem vær venligst
nogle gode ambassadører for vor klub og for vor sport og anbefal familie,
venner og bekendte at komme herned og deltage i det gode fællesskab. Vi har ry
for at tage godt imod.
Der er allerede mange ture under planlægning, og et projekt, jeg lige vil slå et
slag for, er Quer durch Berlin til oktober. Herrerne har sat hold. Damerne, det
ligner dem ikke, har endnu ikke meldt sig, tal sammen og meld jer til. Det er en
fornøjelig 7 km rotur på Spree med masser af tilskuere og god stemning, og er
med til at fremme det gode kammeratlige forhold i klubben.
Bestyrelsen står, som I ved, altid lydhør for ideer og ønsker fra Jer medlemmer,
og vi ser frem til, at dette gode samspil fortsætter i denne sæson. Husk! vandet
er koldt. Derfor hold jer langs kysten, tag ikke ud i
dårligt vejr og vær i det hele taget forsigtige, når I er på havet. Det er kun en
tåbe, der ikke frygter havet, som jeg plejer at sige. Endvidere vil jeg huske jer
på at uden jer medlemmer ingen klub. Peter Honore, der har rundet
idrætsmærke nr. 50 vil nu hejse standeren som tegn på den nye sæson er sat i
gang. --Tak til Peter. Inden vi går ind til et glas vin og lidt til ganen, vil jeg bede
jer om, at vi sammen udråber et Fredericia Roklub hurra for klubben og for vi
medlemmer.

