Vel Roet

April - Maj 2017

I dette nummer kan du bl.a. læse om standerhejsningen. Resultaterne af vinterens orienteringsløb.
Om forårets pligter og om hvordan vi forhåbentlig får nye kaniner med i klubben. Og meget mere
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FORMANDEN HAR ORDET
Jan Peter De Baan
Så står vi ved begyndelsen på endnu en rosæson. Vi er kommet igennem vinteren, hvor vi har
løbet, spinnet og hygget sammen. Vores spinningsrum er taget ned igen, og bådene ligger på
deres vante pladser, næsten alle sammen klar til at komme ud på vandet. Vi har allerede
bestilt den single-sculler som blev besluttet på generalforsamlingen, og forsøger at finde
fondsmidler til et tilskud til dobbelt-giggen.
Ved samme generalforsamling takkede to personer af: Rochef Pia Madsen og outriggerchef
Susanne Nellemann ønskede ikke at fortsætte. Fra denne side skal der lyde et stort tak for
indsatsen i de forløbne år, der er mange sager, store og små, der er blevet håndteret, ikke alle
lige synlige for enhver. Ny rochef blev Kristine Schwarz som blev valgt direkte. Kurt Schmidt
blev valgt ind som bestyrelsesmedlem, mens resten blev genvalgt. Udenfor bestyrelsen har vi
udskiftet vores gamle redaktør Frede Madsen med Marianne Barfod. Også et stort tak for mange
blade der blev til i årenes løb. Velkommen til de nye kræfter!
Der har været en høring fra kommunens side om lokalplanen for vores område, hvor nogle
bygherrer havde ønsker om ændringer. Dette har medført en vis opdatering af lokalplanen.
Høringssvarene fra kommunen har for det meste været afvisende, men til vores indsigelse om
at der skal være begrænset adgang til vore broer for offentligheden var svaret at vi sagtens
kunne skrive en dispensations-ansøgning. Det vil klubberne gøre snarest, så vi ved skilt kan
angive retningslinjerne uden at få problemer med det bagefter. Byggeriet rundt om vigen er nu
så fremskreden at I ved selvsyn kan se hvor lidt plads der vil være til cykelstien langs med ARK,
men sådan har man planlagt dette.
På den anden side af havnen er de i gang med den næste bolig-ø, som der reklameres med at
de bygger midt i havnen, det er pragtfuldt …
Og når vi nu er ved forhindringer, så er man i fuld gang ved at anlægge en ny stibro nord for
Langebro, så pas på når I ror forbi, det ser lige pludselig anderledes ud end før.
I denne nye sæson vil vi igen være vært for Sved-På-Panden roningen, som vil blive afviklet
med et lidt modificeret point system. Den gamle ”forbedrings”-konkurrence er blevet vundet
en del gange af nogle der nøje har kunnet dosere forbedringerne, og er derfor afskaffet, og
erstattet med en slags divisionssystem. Vi håber at alle kan finde sig til rette i det nye system,
og får noget sved frem på panden.
Her i april vil vi begynde med instruktion på vandet af nybegynderne som har været på
rospinning her i vinters. Ellers vil vi først starte sidst i april efter vores åbent hus.
Jeg ønsker alle en rigtig god rosæson, med masser af gode kilometer på vandet.

Til roning klar!
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Mindeord:

Valther

I en alder af nøjagtig 81,5 år blev Valther taget bort fra os i februar 2017. Den sidste aktivitet
han deltog i var ergometer 4GP, en del af rosporten som han brugte rigtig meget tid på. Valther
meldte sig ind i roklubben i 1952, og var dermed stadig ungdomsroer, da han begyndte. Han har
været aktiv hele vejen igennem, både på vandet men ikke mindst på land. Han har med glæde
deltaget i kaproninger her - såvel som hos vennerne i British Airways og Lufthansa. Det var
dejligt at være med, og det gjorde ikke noget hvis vi vandt. Instruktion, motionsture samt
langture blev det til.
Valther har beklædt stort set samtlige poster i klubben, måske bortset fra materialforvalteren.
Her til sidst var han stadig kasserer i GAS, og var fuldt ud med i GAS-grillen, hvor igen
konkurrence-genet trådte frem når der skulle spilles fodbold eller dart.
Valther var i en del år formand for SAS-klubben, som han styrede med stor respekt fra nær og
fjern. Med sin erfaring havde han også en mening om klubben, og kunne med sine talegaver
vende en forsamling i den retning han mente tingene skulle gå. Men det var altid med klubbens
interesser i fokus, ikke hans egne.
Valther var et festlig indslag i klubben, han optrådte glad både som julemand og som Kong
Neptun til kanindåb. Den rituelle t-shirt afbrænding til skt Hans og de mange Valtherske udtryk
som er optaget i klubbens slang så som: ”om sommeren skal man i bad mindst én gang, om
vinteren knap så ofte” en klubsang fik han også digtet, som slutter med ”indimellem ror vi” .
Valther vil blive savnet her.

Jan Peter De Baan

Et kendt Valther-citat:

Husk, at selv en verdensmester også har en træner
Det er vise ord, som både gamle og nye roere kan bruge.
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Fra løbechef Søren Uldall

BKC-Løbehandicap
Hermed lidt om hvordan det er gået med de fysiske løbeaktiviteter i vinteren 2016/17.
Her var der spænding til det sidste!!
Vores egen Erik Nielsen var med helt fremme, men en skade i den ene akillessene gjorde, at Erik
desværre var nødsaget til at trække sig - og det blev "dyrt", da det kostede Erik den samlede sejr
i BKC-Løbehandicap.
I stedet blev det Michael Søjberg, BKC, der løb sig til sejren med 496 points. Erik opnåede på 2.
pladsen 490 points. 3. pladsen vandtes af Mette Høgh, BKC, med 461 points.
Hurtigste mandlige løber var Stephan Lorenzen, ARK, der kun skulle bruge 14:03 min. på at løbe
distancen.
Hurtigste kvindelige løber var Mette Høgh, BKC, der på sæsonens sidste løbetur overhalede
vores nye ro-chef Kristine Schwarz med 11 sek. Mette brugte 18:26 min.
Flittigste løbere til at møde frem var vores allesammens fhv. Lis Krøner, der sammen med
Michael Søjberg, kun var forhindret i at deltage 2 gange ud af de 21, hvor tidtager mødte frem.
Øvrige placeringer for SAS-løbere:
Nr. 4: Henrik Corfitsen 411 points
Nr. 6: Lis Krøner 407 points
Nr. 13: Flemming Riis 191 points
Nr. 15: Kristine Schwarz 150 points
Nr. 17: Poul Jensen 124 points
I alt 24 løbere valgte at tage turen frem og tilbage på Artillerivej.
Der er altid plads til flere - det uanset, om du løber eller går (eller begge dele). Jo flere vi er, desto
sjovere er det.

Søren Uldall
Tidtager og dommer
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BY-O-Løb
Det har været en bemærkelsesværdig sæson, der nu er afsluttet. Hele to gange ud
at de seks løb, der har været afholdt, har der ikke været deltagere på den lange
rute!!
Og det får konsekvenser:
Fra næste sæson vil der ikke blive en lang rute, til gengæld vil der blive 10 poster på den
korte rute!
Trods få deltagere på den lange rute, blev der dog alligevel fundet to vindere: Kristine
Schwarz og Poul Jensen havde valgt at være solidariske, og løb derfor turene sammen.
De fik 40 points, men den 3. deltager på lang rute Charlotte Wulﬀ løb 27 points ind på
kontoen.
Der var noget mere spænding, da vinderen af den korte rute skulle findes.
Den skade Erik Nielsen havde pådraget sig, skulle også her give et udslag. Den
manglende deltagelse, tilsat et par bommerter i sæsonens løb, gjorde at Erik sluttede
nede i rækkerne.

Sæsonens vinder blev Frede Madsen, der løb sig til 45 points, dels alene, dels
sammen med fru Pia. Lis Krøner indtager 2. pladsen med 41 points. Erik deler 3.
pladsen med Claus Larsen - begge med 39 points. Claus var denne sæson den
eneste, der deltog alle seks gange.
5. pladsen deler Alice Larsen og Pia Madsen med 35 points, Henrik Corfitsen blev
nr. syv med 29 points, mens Elsebeth Werge sluttede feltet som nr. 8 med 16
points.
Til næste vintersæson forestår, der et større arbejde for os alle, for at gøre reklame - og
fortælle om - hvor sjovt vi trods alt har det den første torsdag i de lange vintermåneder.
Tak til alle, der deltog og forsøgte at finde poster på hegn, redningsposte, bænke, i
både, juletræer, broer m.m.m.
På gensyn til næste sæsons BY-O-Løb.
Søren Uldall
Løbsudlægger, dommer og tidtager
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Standerhejsning
Himlen var blå, vandet var fladt, solen skinnede. Det
var vores vejr, da de to flag- og standerhejsere
Frede og Pia synkront hejsede dannebrog og
klubstanderen. En turbåd markerede begivenheden
med et par festlige trut, og så var rosæsonen skudt i
gang på bedste vis.
Vores formand Jan Peter De Baan sagde bl.a. tak til
dem, der har løftet og båret i årets løb. Og ønskede
alle en god rosæson!
Pia Boel Madsen og Frede Madsen fik hver en
flaske bobler for deres mangeårige indsats som hhv.
rochef og redaktør af Vel Roet.
Lis Krøner fik en flaske bobler for sin mangeårige indsats som oldfrue og madmor.
Søren Uldall fik DFfR’s langtursnål for sin store indsats med at arrangere langture i
Danmark og i udlandet samt sørge for mange bådtransporter.
Søren er desuden medstifter af Tolo Roklub, hvor han også er kasserer.
Roklubbens bestyrelse har ansøgt om tildeling af DFfR’s langtursnål, som DFfRs
Roaktivitetsudvalg har godkendt. Langtursnålen tildeles personer, der har vist særlig
interesse for langtursroning.
Formanden nævnte at vi den 25. april holder “åbent hus” for forhåbentlige mange nye
roere. Så fang en “kanin” og kom med den.
Så var der chips, små skarpe og solskin resten af eftermiddagen

Desværre fik vi ikke
et billede af Pia, men hun blev også hædret
med en flaske sprudelwasser
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Åbent HUS
Opfordring til alle!!
Tirsdag 25. april kl. 19 holder vi åbent hus for nye roere. Det er en god mulighed for
at møde de nye roere og byde dem velkommen i vores dejlige klub. Tag også gerne din
nye ven, din ældre tante eller gamle kollega med denne aften – måske skal de lære at
ro?
Hjælp også gerne med at sprede ordet via facebook, mail, opslagstavler osv. Opslaget
ligger på hjemmesiden eller kan fremsendes ved henvendelse til undertegnede.
Vel mødt!
Kristine

Ny rochef
Jeg blev valgt som ny rochef på generalforsamlingen i februar. Jeg overtager posten fra
Pia, hvor jeg altid har oplevet en grundig og imødekommende behandling af klubbens
medlemmer, nye som gamle. Her vil jeg benytte anledningen til at sige stort tak til Pia for
det omfattende arbejde, hun har lagt i klubben som rochef!
Jeg glæder mig til at komme i gang. Samtidig håber jeg, at I alle vil hjælpe mig på plads i
min nye position. Jeg ser min vigtigste opgave i at sørge for, at alle føler sig tilpas i
klubben, og at alle bliver set og hørt med deres individuelle behov.
Jeg vil meget gerne i dialog med jer som enkelte medlemmer, hvis I har forslag,
spørgsmål eller noget helt femte. Tag gerne fat i mig, når jeg er i klubben.
Min første sæson vil ikke byde på store revolutioner – jeg skal første finde min plads i
klubben og bestyrelsen. Kaninsæsonen bliver som den plejer med åbent hus 25. april,
analog instruktionskalender på tavlen og kanintur 10. juni.
Kristine

Blå ro-bog
2003-2006 – ungdomsroer i Vordingborg Roklub
2011 – indmeldt i Roklubben SAS
2014-2015 – ungdomsinstruktør i Hvidovre Roklub
2015 – bronzevinder af Sjællandske Mesterskaber i ergometer
2016 – guldvinder af Øresund Maraton med Mathias og Poul
Yndlingsbåd: Dobbeltfirer
Fan af: At lave rospinningsprogrammer!
Yndlingslangtur: Efterårsturen på Esrum Sø
Bedste rooplevelse: Den første tur på vandet om foråret.
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Så skal der gang i kilometerne
KM JAGERKLUB for 2017
Tilmelding til KM-jager klubben 2017 er åben for ”gamle medlemmer” til 31. maj 2017 og "nye
medlemmer" til 30. juni 2017.
Deltagelse koster 75 kr, som betales til kassereren ved tilmelding.
Tilmeld på opslagstavlen i roklubben til KM-jager klubben 2017.
Sæt dit mål senest 31/5 hhv 30/6 for antal roede KM (min 300 km), som du vil opnå inden
standerstrygning. Målet kan ikke ændres efter 31/5 hhv 30/6. Når du ikke dit mål, skal du
betale 1 kr per manglende km. Dog max 300 kr plus til de 75 kr for deltagelsen.
Overskuddet går til en fest. Ved standerstrygningen vil der blive trukket lod om en festkomite,
der skal arrangere en fest i løbet af vinterhalvåret.
Erik Nielsen

8GP (4GP) stafet på en romaskine afslutning
DFFR / Worldwide Turnering med et stafethold på et Concept2 ergometer.
Se også 8GP.DK DFfR’s hjemmeside med 8GP resultater er i ude af drift.
60+'erne har roet med 1 4GP hold til 4. og 5. og sidste runde af 8GP og vandt 60+ mix klassen
totalt.
Resultat af 5. runde på 4X15 min: 60+ mix med Frede, Kristian, Charlotte, Erik blev en 1. plads
med ca 12.600 M.

Tak for god RO og orden og tak for i år.
Erik Nielsen
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BERETNING 2016-2017
Formandens beretning:
Ved Generalforsamlingen i 2016 blev Per
Dahlin udskiftet med Margit Lundby, som
påtog sig opgaven med at være festkoordinator, ellers var der ingen
udskiftninger på nogen af posterne.
På samme generalforsamling blev der
vedtaget et forslag at der skulle laves et
bygge-udvalg som skulle undersøge
mulighederne for at bygge et nyt kubhus i
stedet for det eksisterende. Der var ønske
fra forsamlingen om et mere tidssvarende
kondirum, og bedre omklædningsfaciliteter.
Byggeudvalget har været i gang, men
arbejdet med kommunens bureaukrati går
ikke altid så hurtig som man kunne ønske.
Der afholdes snart et møde med kommunen
om hvilke rammer vi skal holde os indenfor.
Derudover har vi bedt om at få forlænget
vores lejekontrakt så opsigelsesvarslet ikke
er 1 måned som nu, men 30 år, svarende til
løbetiden på et evt lån til finansiering af et
nybyggeri.
Samtidig er naboerne hos BKC også i gang
med deres projekt, og i deres søgning efter
fonde har de fået et svar fra AP Møller
fonden, som gik på at de ikke vil støtte et
lille projekt, men gerne et samlet projekt for
to eller tre klubber, hvor der tænkes
visionært. Det er dette som vi nu står for at
forsøge at udfylde.
Langt fra al ting gik op i husplaner. Der blev
spinnet på livet løs i vintermånederne, løbet
efter Sørens poster eller bare til enden af
Artillerivej. Efter standerhejsningen blev
spinnerne som det første hold instrueret på
vand, inden den næste bølge kom i starten af
maj. Instruktionen bliver altid noget hektisk
og når vejret er godt som det var i maj, er
der næsten lige så meget kø for at komme på
vandet som på Køgebugt motorvejen. Enkelte

gange løb vi tør for redningsveste, og alt
disponibelt materiel var på vandet.
Det kan ikke siges nok: det er et stort
arbejde der lægges i instruktion, både
sommer og vinter. En stor tak til alle der
lægger kræfter i, selvom det nogle gange
kan virke omsonst når kaninerne ikke
fuldfører.
Det gik ikke altid lige så glat for outriggerne,
hvor Michael gjorde en stor indsats for at få
otteren ud på vandet, men det har vist sig at
være svært at få kalenderen af så mange
mennesker til at falde i hak.
Roklubben kom dog med i årets outrigger
event: Masters Regatta på Bagsværd Sø. Vi
havde roere med i en 4 og i en 8 sammen
med ARK. Det blev ikke til en placering, men
der var en god stemning. På land var der
flere fra klubben, der assisterede de mange
tilrejsende gæster.
Mange gæster har vi igen haft til årets SPP
roning, som bliver større og større. Banerne
fra Hellerup er nu lagt om, så der er tre
vendinger begge steder. På grund af et
kalender-kiks kunne afslutningen ikke
gennemføres i KR, så vi stod overfor at skulle
beværte 120 mennesker. Med en stor fælles
indsats blev bådehallen ryddet, og der blev
gjort plads til de mange gæster.
Ved midsommer blev jubilæet for
samarbejdet mellem SAS og British Airways
fejret på behørig vis, og en del af vore
medlemmer gjorde gengæld en måned
senere ved Staines Regatta.
I oktober var det så tid til Copenhagen
Harbour Race, hvor det traditionen tro er
inriggerbase hos os, og otter-base hos KR. Da
vejrguderne ikke var med os blev otterløbet
aflyst, dommerne synes det var for farligt
med så mange både og så stor sidevind.
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Eftermiddagsløbet blev derfor lavet om til
endnu et inriggerløb, så lige da vi troede at
vi kunne pakke sammen begyndte det hele
forfra, nu også med folk som aldrig havde
rørt en inrigger. Med fælles hjælp fik vi dem
alle i bådene og af sted, men det var noget
af en kraftpræstation vi fik lavet der.
Humøret var højt og hyggen god i kafeen.
Langture rundomkring blev det til en gang
om måneden sammen med Roklubben
Øresund, mens der også var nogle der
forsøgte sig på egen hånd Amager rundt. Der
var også nogle der gjorde dette på tid, i
Øresunds Marathon som arrangeres af ARK. Vi
havde en båd med, som fik guld i mixklassen, hvor de slog de 5 andre hold. Godt
gået!
Årets Amagerregatta blev afholdt af ARK, og
blev afviklet i det fineste sommervejr. Til
trods for lejlighedsvis flotte resultater kunne
vi ikke hamle op med ARK og genvinde
spejlet, så vi måtte pænt aflevere den og
lade vægpladsen være tom. Sammenligner
man med sidste år er det antallet af løb vi
stiller op i, sammen med de løb hvor vi slår
ARK der gør udslaget, der der manglede vi
desværre noget i år.

April - Maj 2017
forløbet skal krydse vore slæbesteder. Vi har
efter sidste generalforsamling forsøgt os med
et skilt der skulle begrænse offentlighedens
adgang til klubbens område, men det var vi
nødt til at pille ned efter klager fra beboere
til kommunen. ARK har derimod ingen klager
fået for deres skilt med retningslinier.
Til slut skal der takkes: dem der går og laver
vore både, der vedligeholder bygningerne,
checker op på pontonen når der er ekstremt
højvande, dem der gør rent i klubben så vi
alle kan være der. Der sørges for indkøb,
betales regninger, slæbes øl i lange baner og
arrangeres fester. Klubben kan ikke fungere
uden at mange gør en indsats, hver på sit
område, og I skal have stor tak for det.
Vel roet!

Arbejdsdage og
forårsfornemmelser

Sidst på året lavede Københavns Kommune
en høring for en ændring til lokalplanen for
vores område. Ændringerne er ikke alle
relevant for klubben, dem, som er, skal dog
nævnes her:
Kommunen planlægger en bro fra Islands
Brygge mod Enghave Brygge, ca 250 m mod
Langebro. Broen skal kunne gennemsejles af
Havnebussen, men det vil alligevel betyde en
forsnævring, især ved SPP og andre
kaproninger. Det fastlægges nu i lokalplanen
at hovedcykelstien, som vi har hørt så meget
om nu lægges fast på landsiden af klubberne.
Der fastholdes dog en gangsti på ca 3m
bredde igennem vores område. Derudover
kræves der fri adgang til offentligheden til
vores broer, det må ikke forhindres hverken
med hegn eller skiltning. Det sidste har vi
sammen med ARK og BKC valgt at opponere
imod, da det kan betyde at vi ikke kan afvise
folk fra broen når vi har brug for pladsen. Vi
ved ikke om kommunen mod sædvane vil
lytte til vore protester. Vi har også problemer
med stien igennem området, især når

Fredag den 24. marts blev rospinningsrummet
pillet fra hinanden og pakket væk, så kunne
bådene endelig få bedre plads at brede sig på.
Om lørdagen stillede et et arbejdshold - for nogle
- igen, og gav klubben en ordentlig overhaling
både indvendigt og udvendigt. Der blev ryddet op
og gjort rent og alle de gamle krydderier i
køkkenet røg ud. Mette fandt en margarine fra
2015, den røg samme vej.
Efter veloverstået dåd var der frokost og en kold
øl.
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REFERAT AF GAS
GENERALFORSAM
LINGEN
onsdag 15. februar 2017.
Der deltog 17 medlemmer, hvoraf 2 var nye
(Elsebeth og Kurt S.)
Formand Lis bad forsamlingen rejse sig og
holde et minuts stilhed for Valther, som netop
var gået bort natten forinden.
Valg af dirigent
Erik Nielsen blev foreslået og valgt. Han
konstaterede, at indkaldelsen havde været
annonceret i rigtig god tid og med rette
indhold, og dermed var lovlig indkaldt ifølge
vedtægterne.
Formandens beretning
Onsdag, den 17. februar 2016 afholdt GAS
sin ordinære generalforsamling i roklubbens
lokaler her på Islands Brygge – som
sædvanlig. Der var 17 deltagere til
generalforsamlingen, og alle deltog i
spisningen bagefter.
Formanden var på valg og blev genvalgt.
Frede Madsen blev genvalgt som
bestyrelsesmedlem. Lene Corfitsen blev
genvalgt som suppleant.
Bent Beltoft blev genvalgt som revisor og
Just Holm blev genvalgt som
revisorsuppleant.
Det sædvanlige Grill-GAS party blev afholdt,
søndag den 14. august 2016. Vi var 30
voksne og 5 børn til dette hyggelige
arrangement. Hvordan bliver vejret, det er jo
altid det store spørgsmål. Det blæste kraftigt
fra vest, da vi mødtes til morgenkaﬀe, så der
var ingen tvivl, der skulle dækkes borde inde,
selvom det blev lidt trangt. Frede og Henrik
stod for grillen. De måtte stå ude i blæsten og
stege kylling, koteletter og pølser.
Bartenderen, var også i år Lene, der stod for
Bloody Mary, der blev nydt på plænen inden
maden.

Efter spisningen var der kaﬀe og Pia Madsens
hjemmebagte kager. Der blev som sædvanlig
solgt amerikansk lotteri, og der var mange
præmier. REMA1000 ” var hovedsponsorer”,
men vi får også fra JYSK og Nordea. Der var
også mange medlemmer, der havde været i
gemmerne. Vi er meget taknemmelige for alt,
hvad vi får, men det er ikke blevet nemmere
med årene.
Så havde vi de sædvanlige spil. Og der blev
kåret GAS-mestre i ringspil, dart og fodbold.
Der var præmier og medaljer til vinderne. Jeg
tror alle havde en rigtig hyggelig eftermiddag.
Overskuddet blev ca. kr. 4.600. Det er rigtig
flot.
Den lille flagstang, som standeren sidder på,
var knækket før rosæsonen startede, så GAS
sponsorerede en ny, så standeren kunne
komme op.
Da vi skulle holde GAS-grill blev vi enige om,
at en ny gasflaske til grillen måtte være en
oplagt ting for GAS at give.
Til roklubbens 65 års fødselsdag den 27.
september gav GAS et sæt big blades årer,
der skal bruges til den gode båd Snoopy. De
er bestilt, men endnu ikke kommet. Måske
kommer de inden standerhejsningen.
Jeg vil til slut takke bestyrelsen for godt
samarbejde og medlemmerne for at møde
talstærkt op til vores arrangementer – også
tak til sponsorerne, uden dem fik vi ikke ret
meget overskud.
Fremlæggelse af regnskab/fastsættelse af
kontingent
Idet Valther jo var kasserer for foreningen, var
regnskabet ikke tilgængeligt til denne
generalforsamling. Lis foreslog, at
medlemmerne forhåndsgodkendte
regnskabet, såfremt revisoren senere
fremskaﬀede det og godkendte det. Det blev
enstemmigt vedtaget, og regnskabet vil
senere blive fremsendt til medlemmerne på
mail.
Kontingentet blev igen sat til 100.- per
medlem.
Indkomne forslag – herunder disposition af
midlerne
Der var ingen indkomne forslag, og heller
ingen forslag til brug af midlerne (bestyrelsen
kan selv beslutte beløb op til 15.000).
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Valg af bestyrelse
Formand Lis Krøner var ikke på valg.
Ny kasserer blev Bent Beltoft (tidligere
revisor)
Bestyrelsesmedlem Frede stillede ikke op
igen, og i stedet indtog Lene Corfitsen
(tidligere suppleant) pladsen.
Valg af suppleant
Inger-Lise Sidenius (Sisser) blev foreslået og
valgt som suppleant.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Keld Jørgensen blev valgt som revisor og
Just Holm blev genvalgt som
revisorsuppleant.
Eventuelt/fremtidigt arbejde
Lis efterlyste emner til skovtur eller lignende.
Den nye kasserer Bent bad om, at
kontingentet fremover blev overført til
foreningens konto, som står på Roklubbens
hjemmeside under punktet ”Støtteforeningen
G.A.S.”. Sisser foreslog, at der blev oprettet
en mail-gruppe over foreningens medlemmer.
Erik mente, han kunne lave det ud fra
Roklubbens medlems kartotek. Jan Peter gav
en status om Roklubbens undersøgelse af
mulighederne for et nyt klubhus.
Til slut takkede Lis dirigenten og deltagerne,
og efter de obligatoriske hurra’er, var der
dejlig mad og drikke til alle.

De heldige deltagere fik alle fine præmier som
Dorthe havde sørget for.

Klubmesterskab i rospinning
Den 18, marts havde Dorthe arrangeret et
lille klubmesterskab i rospinning.
Otte deltagere stillede op og klarede sig hver
især godt.
Michael havde bøvl med ryggen, så Cornelias
mand stillede op i stedet, og gav Erik solidt
modspil.
De suveræne vindere blev Erik og Lis.
Og så var der frokost med kage.

Frede

Ny årer
Støtteforeningen GAS er den glade giver af
et par nye Concept” årer til Snoopy. Tak til
støtteforeningen GAS.
Desuden har roklubben købt to par nye
Cincept2 årer til Hugin.
Erik Nielsen
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Ny redaktion

Fra dette nummer har Vel Roet fået ny
redaktion. Marianne Barfod er så heldig at være
den ny redaktør sammen med Edith Sølver i
redaktionen. Vi glæder os til at lave et sjovt og
vedkommende klubblad til alle i klubben - og indtil vi, og bladet, finder ben at stå på, skal I være
foreberedt på, at der i den kommende tid eksperimenteres med både form og indhold.
Vi håber, at alle vil bidrage med tekst og billeder til Vel Roet, så vi får et alsidigt og levende blad.
Dorthe Jensen har lovet at være hoﬀotograf.
Med rolige hilsner
Marianne og Edith

Kalender-Info
I dette nummer af Vel Roet finder du ikke de sædvanlige kalenderinformationer. Vi har valgt
ikke at bringe kalenderen, fordi klubbens kommende begivenheder findes på både
hjemmesiden og til dels på FB.

Tante Edith’s brevkasse
Hvor alle emner kan tages op - og jeg svarer på alt !
Jeg vil kunne gøre livets små problemer store og store problemer små.
Jeg forebeholder mig ret til at benytte mig af sarkasme, samt en iderig og til tider ganske
grum humor.
De roligste hilsner, Tante Edith
Skriv roligt til: velroet@roklubbensas.dk (Brevkasse)
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