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Vi er atter under flag og stander. I dette nummer kan du bl.a. læse om introduktionsdage for nye roere
og om en helt ny ungdomsafdeling, der er flere referater og forberedelse til Amager Regatta.
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Section
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Formanden
har ordet
Ja, så blev det min tur til
at være på øretævernes
holdeplads.
Jeg takker mange gange for
valget og er meget glad og
beæret over de mange
positive tilkendegivelser jeg
har fået. Jeg lover, at jeg
ikke bliver siddende i 15 år.
Bær over med mig, hvis jeg
her i starten laver nogle fejl.
Jeg skal lige ind i jobbet.
Alice

Oldfrue/herre og madmor/far søges
Vi mangler en oldfrue/herre, der tager sig af klubbens husførelse og en
madmor/far, der tager sig af klubbens madordninger, bl.a. madder
efter roning tirsdag- og torsdagsaftner. Du kan gribe begge begge
funktioner og blive top-populær - eller du kan vælge en af dem og
blive vældig populær. Yderligere jobbeskrivelse fås hos formanden
Alice.
Kom frisk - du er stærkt efterspurgt.
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Beretning 2017-2018
Formandens beretning ved generalforsamlingen i februar 2018.

Ved den seneste generalforsamling i
februar 2017 sagde vi farvel til Pia Boel
som rochef, og Susanne Nellemann som
outriggerchef. I deres plads fik vi valgt to
nye bestyrelsesmedlemmer:
Kristine Schwartz som ny rochef, og Kurt
Schmidt som bestyrelsesmedlem. Udover
selve bestyrelsen var der udskiftning på
blad-redaktør posten, hvor Frede Madsen
overdrog hvervet til Marianne Barfod. Stor
tak for jeres indsats gennem årene.
Byggeudvalget skred væsentlig frem i
årets løb, hvor der blev lavet en aftale
med BKC om at forsøge at lave et fælles
klubhus, i stedet for de to separate
projekter som vi hidtil havde arbejdet på.
Der blev bestilt et skitseprojekt hos
arkitekten Niels Jakubiak Andersen fra
firmaet Krydsrum. Projektet lægger op til
at dele mange af faciliteterne alt efter
hvem der har brug for dem. Vi har taget
dette skitseprojekt til Københavns
Kommune, hvor vi har ansøgt om
Kommunens Klubhuspulje. De kvitterede
med at tildele 4 mio kroner til os, men der
var en hage: Kommunens politikere
syntes at vi skulle forsøge at bevare det
rustikke udseende, med separate skure
og ikke lave endnu en strømlinet
nybygning. Dette skulle bløde overgangen
fra Bryggen til Nokken op. Det er klart at
dette krav står diametralt overfor det
projekt vi har arbejdet på, som jo er et
hus i to plan, med alle faciliteter samlet
under et tag. Byggeudvalget forsøger
foreløbigt at finde pengene udenom
kommunen via fonde, men vi kan ikke
vide os sikre endnu. En af de
forberedende arbejder der skal laves er

en
jordbundsundersøgelse,
så vi ikke får grimme
overraskelser under
byggeriet, og undgår
usikkerhedsmargen i
byggeprisen.
Roklubben SAS er nu
oﬃcielt flyttet fra Tårnby Kommune til
Københavns Kommune som en logisk
følge af vores ønske at kunne få tilskud
derfra til nyt byggeri.
Vinterens spinnings- og løbestrabadser blev gennemført. Byorienteringen blev så i den igangværende
vinter lavet om til kun én rute med 10
poster på ca 7 km, med et større samlet
deltagertal til følge. Spinning blev flyttet
fra flamingo-rummet ude i bådehallen ind
i klubstuen. Det er ikke optimalt, og
kræver velvilje både af dem der bruger
det, og dem der ikke gør det. På de fleste
klubaftener har der kun været få til
spisning på trods af et fyldt spinnings
hold lige forinden.
Romaskinerne bliver ikke kun brugt til
spinning, men også til 4GP, hvor
Roklubbens 60+ mix hold ligger rigtig
godt til i forhold til konkurrenterne.
Det gamle hus skal holdes vedlige
selvom vi ønsker et nyt, så vi har udskiftet
sauna-ovnen og varmlufts-apparatet i
klubstuen for at kunne få og holde
varmen. Begge apparater vil kunne
bruges i det nye byggeri, så pengene er
ikke splidt.
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Foråret blev som sædvanlig brugt til at
uddanne nye roere, det blev til et moderat
antal i denne omgang. Ved siden af dette
blev der igen gjort en ihærdig indsats for
at få otteren på vandet, noget som har
vist sig at være en rigtig stor mundfuld. Vi
fik dog samlet et hold til efterårets
Copenhagen Harbour Race, så indsatsen
var ikke forgæves. Roklubben lagde igen
hus til dette arrangement som
inriggerbase, med rigtig stor tilslutning fra
roerne, og opbakning til det praktiske
arbejde.
I sæsonen var der som sædvanlig SvedPå-Panden roningen, hvor vi halvdelen af
gangene var vært. Vores hold 850 kom
tæt på en tredje plads i den nye Rising
Star konkurrence, som det bedste
resultat. SPP er stadigvæk et stort hit,
med rigtig mange deltagere fra hele
kredsen. Det er afgjort en aktivitet der
styrker klubbens anseelse rundtomkring.
Årets Amagerregatta blev afholdt i
Dragør, og vores roere gjorde alt de
kunne, men måtte se sig slået af ARK til
sidst. Point-tallene lå dog tætte, så de
vandt ikke så overlegent som ellers.
Foruden de andre løb vi vandt, fik vi
glæden af at slå ARK i det afsluttende
fire-årers herreløb over 1500m.
I Juni fik vi igen besøg fra British
Airways, men de var kun få og vi fik
desværre ikke roet. Vi sendte så nogle
folk den anden vej til Staines Regatta så
vi alligevel kunne dyste mod hinanden.
I år fik vi døbt to både, en single-sculler
som blev døbt af Materielforvalteren
Karsten Felland, og en dobbelt-Gig som
lige inden slutningen af sæsonen blev
døbt af Kultur- og Fritidsborgmester Carl
Christian Ebbesen. Materialet er forsøgt
vedligeholdt i de måneder hvor vejret var
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varmt nok, der blev slebet og lakeret
udendørs i både forår og efterår, men
vinterens kulde har sat en stopper for
lakarbejdet. Vi håber at vi opnår en bedre
løsning når vi får bygget vores nye
klubhus.
I foråret skete ulykken med
vandscooteren ved Langebro, hvor to
piger blev dræbt af en ustyrlig
vandscooter. Vi har gjort opmærksom på
problemet i mange år, men det er først nu
at Politiet har taget dette arbejde alvorligt.
Vi har ikke observeret vandscootere i
havnen sidenhen. Der er kommet forslag
om helt at lukke for gennemsejling ved
stigbordene ved slusen, men det vil så gå
ud over de mange lovlydige kajakker og
småbåde der benytter denne
gennemgang.
Til sidst skal der siges tak til alle der
gjorde en indsats for at holde Roklubben i
gang, både den synlige og den mindre
synlige indsats. Tak til alle der stiller op,
gang på gang, der vedligeholder både,
dem der slår vores græsplæne, sørger for
at pengene passer, køber ind, gør rent,
laver mad, planlægger, skriver, træner og
underviser. De muliggør at vi alle kan
komme på vandet, og hygge os i vores
klubhus, til hverdag eller fest.
I år er det så min tur til at takke af, som
formand siden efterår 2003. I tiden har vi
opnået meget: vi har fået bygget terrasseoverdækningen, lavet en ny bro, købt
adskillige både, undervist en stor
mængde kaniner, frigjort roklubben fra
SAS-klubben, lavet en masse fester og så
indimellem fik vi roet lidt. Jeg er
fortrøstningsfuld at Roklubben kan blive
videreført som et stort aktiv i vores liv,
med Valthers ord: det bedste sted at
være!
Vel roet Jan Peter De Baan
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Referat:

Generalforsamling Roklubben SAS 26. februar 2018
Claus Larsen blev valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt.
Aflæggelse af beretning
Jan Peter aflagde beretning, der blev godkendt.
Fremlæggelse af regnskab for 2017 (Roklubben SAS) Regnskab for 2017 blev
godkendt efter en del hosten.
Forelæggelse af budget for 2018
Erik fremlagde budgettet. Ingen indsigelser.
Fastlæggelse af kontingenter
Kontingent 175 kr. pr. måned
Ungdom 70 kr. pr. måned
Miniroere 100 kr. om året
Passive 250 kr. om året
Alle kontingenter gælder fra 1. januar 2018.
Bestyrelsen foreslog ny kontingentkategori på 1050 pr. år for rospinnere. Det blev
vedtaget.
Disponering af roklubbens midler
Der er ingen forslag. Vi regner med at holde lidt på pengene, for at få råd til
byggeri
Behandling af forslag
Forslag til vedtægtsændringer går videre til ekstraordinær generalforsamling, da der ikke
er nok medlemmer tilstede.
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Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter
Formand: Alice Larsen
Kasserer: Erik Nielsen
Ro-chef: Kristine Schwartz
Tre bestyrelsesmedlemmer: Michael Olesen, Kurt Schmidt, Stine Bols
Tre suppleanter: Kim Kjelstrup, Flemming Riis, Poul Jensen
To revisorer: Claus Larsen, Søren Uldall
En revisorsuppleant: Jørgen Adamsen
Eventuelt
Jan Peter blev takket for sit langvarige formandsjob.
Husprojektet blev drøftet.
Kathrine vil gerne hjælpe med at finde relevante fonde.
Kristine plæderer for at optimere huset lidt, mens vi venter.
Kurt Jørgensen plæderer for bedre anbringelse af pengene.
Marianne foreslår to kaninkurser om året. For at få flere medlemmer.
Vibe og Stine vil arbejde for en ungdomsafdeling.
Husstandsomdelte brochurer? Kirsten Jensen
Kenneth tror klubhuset afskrækker.
Roning om lørdagen/søndagen. Jan Peter.
Flere på instruktør-kursus.
Spinningstimer efter roningen.
Lis synes ikke ergometrene skal være i klubstuen. Måske skal der være et
medlemsmøde.
Husk Ørestaden i forbindelse med agitation
Pia Sonnenborg og Maj-Britt Rau Larsen står for middagen ved standerhejsning.

Ekstraordinær generalforsamling:
Forslaget lyder:
Pkt. 4.7 – Pkt. G: Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter i henhold til vedtægterne.
Pkt. 4.9: Beslutning om ændring af klubbens vedtægter, skal ske med mindst 2/3 flertal
blandt de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget
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Generalforsamling for SAS Rowing
Syv medlemmer var tilstede. Claus Larsen blev valgt til dirigent

Beretning:
Jan Peter aflagde beretning. Og fortalte om ASCA.
Regnskab:
Regnskabet blev uddelt og godkendt.
Budget blev fremlagt.
Budgettet blev godkendt.
Kontingent som roklubben SAS
Godkendt.
Forslag
Forslaget lyder:
Pkt. 4.7 – Pkt. F: Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant i henhold til
vedtægterne
Pkt. 4.9: Beslutninger om ændring af sektionens vedtægter, skal ske med mindst
2/3 flertal blandt de tilstedeværende medlemmer.
Pkt. 5.1: Sektionens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af: Formand,
kasserer.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Bestyrelsen uændret:
Jan Peter de Baan, formand. Erik Nielsen, kasserer. Revisor: Søren Uldall.
Revisorsuppleant: Claus Larsen
Evt. Nada
Alle generalforsamlinger slut 20.30
Referent Alice Larsen
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Roklubben SAS starter ungdomsafdeling op

Vibe (Foto:Dorthe Jensen)

Stine

Nu åbner vi muligheden for at unge fra 10 til 18 år også kan få
vand under årerne …
og blive del af det helt unikke fællesskab, man finder i Roklubben
SAS!
Længe har vi puslet med ideerne, og nu er vi klar! Her er der en enestående mulighed for
at være med til at starte et helt nyt hold op.
Torsdag d. 3. Maj kl 18.00 holder vi intro-møde, hvor man kan høre nærmere om, hvad
det der roning er for noget, og hvad Roklubben SAS kan. Vi står klar til at fortælle og
svare på alle jeres spørgsmål, lige fra sikkerhed til hvad for nogle sko, man skal have på.
Og ikke mindst om hvor sjovt, det er ☺
Hvis du som seniorroer synes, det kunne være drønsjovt at være med til, så kontakt
ungdomsudvalget. Der er masser af forskellige muligheder for at være med til at skabe
de bedste rammer for de nye roere. Hvordan kan vi sætte dine kompetencer i spil?
Ungdomsaftenerne kommer til at ligge hver mandag kl 17, og vi starter første gang d.
14. maj. Vi håber, I tager rigtig godt imod det ☺
Med uro-hilsen
Ungdomsudvalget, Stine og Vibe
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Kommer sol, kommer kaniner
Tirsdag 24 april kl. 20 holder vi info-møde for kommende roere. Hjælp gerne
til med at sprede budskabet, enten via vores flyers og plakater eller på
facebook.
Vi vil gerne have
endnu flere nye roere i
år. Første dag med
instruktion er tirsdag
1. maj.
Instruktørerne ser
frem til den
sædvanlige
hjælpsomhed og
opbakning fra alle
medlemmerne ift. at
få fyldt bådene og få
de nye til at føle sig
velkomne.
For at kunne
imødekomme behov
fra nye (og gamle)
medlemmer, vil
instruktørerne afprøve
en mulighed med et
senere og mere
”koncentreret” rohold, kl. 18:00-20:00.
Vi afprøver også
instruktion lørdag kl.
9:30 i maj måned.
De praktiske
omstændigheder er
ikke fastlagt
endnu.Hold øje med opslagstavlen og hjemmesiden.

Kristine, rochef
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Er ro-spinning til dels en hovedløs sport - glimtvis måske, men du får gode muller …..

Farvel til rospinning
I vintersæsonen har vi haft en dejlig rospinningssæson. Der har været mange
tilmeldte, og vi har kørt hold næsten alle ugens dage. Vi har fået ganske få nye
rospinnere – men hvilke spinnere! Måske får vi fornøjelsen af dem på vandet i løbet
af april.
Vi har forsøgsvis haft romaskinerne stående i klubstuen. Konklusionen er, at løsningen
ikke er optimal. Omvendt er løsningen i bådhallen heller ikke god. Bestyrelsen foreslår, at
vi næste vintersæson fortsætter med romaskinerne i klubstuen, og samtidig sløjfer
tirsdags- og torsdagsmadderne. Mere info følger.
Hvis DU brænder inde med en helt alternativ løsning, så kom endelig og sig til!
I april fortsætter rospinningen på nedsat kraft i kondirummet i bådhallen. Der er ikke
plads til ligeså mange deltagere på holdene, og holdene bliver færre. Vi håber
selvfølgelig, at mange skal med på vandet. Men for dem, der ikke har lyst/kan/har
mulighed for det, vil der være rospinningsmulighed. Booking på hjemmesiden.

Kristine, rochef
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Lidt af hvert
ved Erik Nielsen
VELKOMMEN til ny rospinner og aktivt medlem 2018:
Daniel Løfquist.
Og der kommer selvfølgelig mange flere!
Tag godt imod de nye medlemmer.
8GP (4GP) stafet på en romaskine afslutning
Førsteplads til seje SAS-spinnere.

DFFR / Worldwide Turnering med et stafethold på et Concept2 ergometer. Se også
8GP.DK
60+'erne har roet med 1 4GP hold til alle 5 runder af 8GP og vandt 60+ mix klassen
totalt.
Resultat af 5. runde på 4X15 min: 60+ mix med Kristian, Jan H., Charlotte, Erik blev
en 1. plads med ca 14.362 M.
Tak for god RO og orden og tak for i år.
Ny GAS-grill
Roklubben har købt en ny GAS-grill, Weber Q300 til den nye grill-sæson.

Svømmeprøver
Der var svømning fredage den 2. & 16. marts i Korsvejens Svømmehal, Tårnbyvej 3,
Kastrup sammen med Roklubben Øresund.
Korsvejens Svømmehal er for øvrigt blevet
forbedret med dybere vand, god luft og tilpas
klorindhold i vandet.
Der var 6-7 medlemmer der fik aflagt deres
svømmeprøve (min 500 m), og som deltog i redningsøvelserne: iføre sig redningsvest i
vandet og svømme mellem to årer.
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Lidt af hvert, fortsat
ved Erik Nielsen

KM-JAGERKLUB for 2018
Tilmelding til KM-jager klubben 2018 er åben for ”gamle medlemmer” til 31. maj 2018 og
"nye medlemmer" til 30. juni 2018.
Deltagelse koster 75 kr, som betales til kassereren ved tilmelding.
Tilmeld dig på opslagstavlen i roklubben til KM-jager klubben 2018.
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 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.
TILMELD dig nu med din egen målsætning. Jo flere vi er, jo bedre bliver festen i 2019.

Temaet for KM-Jagerfesten i 2018 var Krimi, her mødte bl.a.: “Liget i biblioteket op”, Stella Gibson, en
privatdetektiv, a silent killer from Russia, Baskervilles Hund og flere typer … gæt selv. Hercule Poirot mangler det var ham der tog billedet

Styrmandskursus II
Roklubben har afholdt lokalstyrmandskursus den 19. og den 21. marts.
Vi har nu 4 nye styrmandsaspiranter nemlig Flemming Riis, Kurt Schmidt, Karen
Jensen, Torben Christensen. De ,og også andre, skal træne praktisk
styrmandsopgaver og op til praktisk prøve, når ro-sæsonen er i gang.
Desuden var 2 langtursstyrmænd Jens Lyng og Carsten Larsen med på et lytter.
Undervisere var Frede, Michael, Erik.
13
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AMAGER REGATTA 2018

Så kommer der lige lidt
mere omkring Amager regatta 2018 som
Roklubben SAS er vært for i år.
Der ligger et stort stykke arbejde i at få styr
på det hele, vi har dog en skabelon for hvad
der skal gøres, men det kræver at alle, der vil
deltage, ikke kun deltager i det sjove: det med
at ro Spejlet tilbage til SAS.
Hvis der er en eller to som er mega kreative til
at lave en plakat som sendes til de 4 andre
klubber, der skal også laves et hold som vil stå for selve regattafesten herunder menuen.
Så er der det sjove, det er det med at ro, her må I meget gerne selv gøre en indsats i at
finde dem som I vil ro sammen med i de forskellige løb, jeg hjælpe til hvis der skulle
være en eller to der ikke lige ved hvad de skal gøre af sig selv. Det gælder bare at have
så mange både med i hvert løb.
Der vil snart komme lidt op at hænge på opslagstavlen.
Kaprochefen, Michael Olesen

Stemningsbillede fra
Foto: Dorthe Jensen

standerhejsningsdagen
2018

14

April-Maj 2018

Vel Roet

”Onsdags-morgen-holdets”
inriggerdram 2018.
”Onsdags-morgen-holdet” har altid en kop kaﬀe og en dram med på
morgenhavneturen. Vi holder også en større frokost en gang om
måneden i Klubstuen hvor vi nyder de skiftende kokkes veltillavede mad og drikker i den
forbindelse mindst 1 flaske brændevin. Derfor har holdet besluttet at efterprøve Linie
Akvavit´s påstand om at brændevin bliver bedre ved lagring om bord på et skib. Vi vil
simpelthen ro en flaske rundt i Havnen i denne sæson.
Vi har derfor produceret to flasker med navnet: ”ONSDAGS-MORGEN-HOLDETSINRIGGERDRAM”. Den styrbords-markerede flaske bliver i land, mens den bagbordsmarkerede bliver monteret i Gautreks agterrum, da det vil blive for bøvlet hver onsdag at
skulle huske at medtage snapsen i en af de på dagen benyttede både.
Når ro-sæsonen er slut (27.okt.2018) vil den ”bagbords-markerede” flaske blive
demonteret og prøvesmagt ved førstkommende onsdags-frokost den 7.november og
kyndigt sammenlignet med ”styrbords-flasken”, som ikke har skvulpet rundt i
Københavns Havn hele sommeren.
PAS VENLIGST PÅ FLASKEN, og lad den blive i båden!
Med stor forventning om et godt resultat
”Onsdags-morgen-holdet”

NU er den her: En fast outrigger-træningsdag!
Vi vil tilbyde alle klubbens medlemmer mulighed for at prøve/øve/træne
outrigger. Det bliver fast onsdag kl. 18 fra og med 18. april.
Du må gerne tilmelde dig i ro-kalenderen på hjemmesiden, men det er ikke
et krav. Dog kan vi aflyse en træning, hvis der er 0 tilmeldte kl. 15 samme
dag.
Båd-holdene sættes fra gang til gang, og vi forsøger at instruere så meget,
som vi kan.
Vel mødt!
Michael, Ana, Christian, Bjørn & Kristine
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GAS-TRAVETUR

Søndag den 25. marts havde GAS en travetur fra Roklubben Øresund og rundt i
strandparken.
Vi var 13, der mødtes i Øresund kl. 11.00. Vejret var fint for årstiden. Vindstille og med en
sol, der var meget tæt på at titte frem. Først blev Scan-Ports nye byggeri besigtiget.
Derefter blev der holdt pitt-stop på Sneglen, hvor der var udskænkning af en lille en til
ansigtet. Videre gik turen langs vandet til vi blev enige om at vende om og gå retur forbi
Kystens Perle og gennem Bryggergården hjem til Roklubben Øresund, hvor den
medbragte frokost ventede. Erik og Hanne gav snaps og Sisser havde bagt kage til
kaﬀen.
Det var en rigtig fin tur.
Lis
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Gammelt
venskab
I efterhånden 42 år har
Roklubben SAS haft British
Airways Rowing Club som
venskabsklub. En gang om året
besøger de os her i København
og en gang om året besøger vi
dem i Staines.
Tidspunktet for vores besøg hos
dem ligger samtidig med Staines
Amateur Regatta, hvor vi som
minimum deltager i et special
invitation race. Og kan vi stille en
8+ eller en anden bådtype, så
deltager vi også i sådan et løb.
Jeg har som relativ ny roer, været lidt spændt på, om de der weekender med
englænderne nu også var noget for mig. Eller om det kun var for dem, der har arbejdet i
SAS i gamle dage og været en del af klubben i mange år. Til det kan jeg kun sige en ting:
Alle mine forbehold blev fejet af vejen!
For englænderne ønsker at møde deres venskabsklub og som medlem af Roklubben
SAS, så gælder det altså både dig og mig. Og vi plejer at have nogle muntre stunder
sammen!
Sidste år var jeg så med i Staines for første gang og det var helt vidunderligt! Desværre
var vi kun tre, der var klar til at ro kaproning, så selve regattaen blev udelukkende med
deltagelse af Vibe mod Gurli fra BA, i singlesculler. Det blev uafgjort. Men det skulle ikke
ødelægge humøret, Kurt, Edith og jeg fik roet på Themsen alligevel. Og udover det, gik
turen med udflugt til Windsor Palace, engelske pubs, middage med søde englændere og
let shopping.
Men i år håber vi at stille med lidt flere roere, både i Special Invitation Race mod BA,
men det kunne også være rart igen at stille op i nogle af de andre outrigger-løb og
generelt bare have nogle hyggelige dage sammen i Staines.
Så kom frisk og tag med til England i weekenden d. 27.-29. juli, selve kaproningen er
lørdag d. 28. juli 2018.
Dorthe Jensen
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GAS generalforsamling d. 14. feb. 2018
Lis åbnede generalforsamlingen, der
havde deltagelse af 17 medlemmer.
Erik blev valgt til dirigent med
akklamation.
Lis aflagde beretning for 2017
Lis fortalte, at Bent Beltoft var blevet valgt
til kasserer, Lene Corfitsen til
bestyrelsesmedlem og Inger-Lise
Sidenius til suppleant
Desuden fortalte hun om GASaktiviteterne, der i 2017 begrænsede sig
til det årlige
GAS grill arrangement, der som altid blev
en hyggelig, dog meget blæsende
eftermiddag med grillmad, lotteri og lege.
Overskuddet til GAS ved dette
arrangement var kr 4.730.
3. Kassereren fremlagde regnskabet.
Alle 38 medlemmer betaler nu på
foreningens konto.
Der var i 2017 et overskud på kr 14.033
og GAS har nu en egenkapital på
ca. kr 350.000, som er beregnet som
støtte til Roklubben.
4. Der var ingen indkommende forslag.
5. - 6. og 7. Valg af bestyrelse
Der var genvalg på alle poster, selvom Lis
nævnte, at hun havde været formand
siden 1996 og derfor gerne snart ville
finde en afløser, men dog gerne tog en
tørn mere.
Lis blev valgt med akklamation
Bestyrelsen ser således ud:
Formand, Lis Krøner
Kasserer, Bent Beltoft

Bestyrelsesmedlem, Lene Corfitsen
Suppleant, Inger-Lise Sidenius ( Sisser)
Revisor, Keld Mølgård
Revisorsuppleant Just Holm
8. Evt.
Lis foreslog, at GAS i stedet for den årlige
gave til Roklubben,
opsparede pengene til støtte for evt.
opførelse af nyt klubhus.
Sisser foreslog en tur, som egentlig er en
GAS tradition.
Hun foreslog en gåtur på Amager Strand
med besøg på flymuseet,
eller en tur på Kalvebod Fælled.
Der var god stemning for dette og Sisser
arbejder videre med en sådan tur og
sender mail til GAS medlemmer og
annoncerer det på klubbens hjemmeside.
Jan Peter fortalte lidt om klubbens
byggeplaner og op - og nedture I den
forbindelse.Herunder om kommunens
støtte på 4 mio. kr., men deres ønske om,
at pengene skal anvendes til renovering af
nuværende klubhus.
Han nævnte også klubbens lejekontrakt
med kommunen, der endnu ikke er på
plads.Jan Peter nævnte også placeringen
af romaskinerne i klubstuen, som han
fandt ødelæggende for klublivet. Desuden
fortalte han, at han trækker sig som
formand ved Roklubbens kommende
generalforsamling.
Lis takkede for god ro og orden og der
blev traditionen tro afsluttet med et leve
med tre lange og tre korte
hurra.Efterfølgende spiste alle Lis’ gode
tærter, pølse, postej og ost.
Det var som sædvanlig en hyggelig aften
Referent Lene Corfitsen
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Status på ”vinterklargøring 2017-2018”:
SNOOPY Vasket og efterset.
ARILD

Pletlakeret udv./indv. 2 gange. Kølliste er skiftet, rep. af
bundbrædder samt luge. Løsdele lakeret 1 gang.

THORKIL Utæthed i agterrum ikke fundet
SKJALM Ikke nået ”store tur” udv./indv. Lak
HUGIN

Rullesæder efterset.

GORM

Søsat 17. oktober. Meget utæt ! Roet 18. oktober. Er du
interesseret i at ”sommerrenovere” Gorm? Så henvend dig til Jan
Hellesøe .

FASTE

Pletlakeret udv./indv. + løsdele.

GAUTREK Pletlakeret indvendig. Løsdele slebet/lakeret. Ny stævnboldt
monteret.
SULKE

2 glasfiberskader repareret. Vasket, renset, poleret. Beslag til
bådshage.

HARDEKNUT
Pletlakeret udvendig. Rep. skade ved stævn. Beslag til bådshage
lavet.
FRIDLEV Pletlakeret udv./indv., rep. Skader v/ræling, + løsdele, 1 gang lak.
MIMER

Pletlakeret indvendig, pletlakeret løsdele, skiftet remme, Vasket
op poleret udvendig.

HUMLE

Pletlakeret udv./indv. Pletlakeret spændholter. Mangler
stævnboldt.

Tak til forskellige slibehold og alle der har deltaget!

Materielforvalterne.
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KALENDER
Fredag 13 April 2018 - Søndag 15 April 2018 13:00
Arbejdsweekend i Roklubben
24 April 2018
Tirsdag 24 April 2018 20:00 - 21:00
INFO møde for nye medlemmer
01 Maj 2018
Tirsdag 01 Maj 2018 07:00 - 17:00
Udlån af klubhus
Tirsdag 01 Maj 2018 17:30 - 21:00
Roinstruktion
02 Maj 2018
Onsdag 02 Maj 2018 07:00 - 17:00
Udlån af klubhus
03 Maj 2018
Torsdag 03 Maj 2018 17:30 - 21:00
Roinstruktion
05 Maj 2018
Lørdag 05 Maj 2018 09:30 - 12:00
Roinstruktion
06 Maj 2018
Søndag 06 Maj 2018 10:00 - 17:00
Rotur med Roklubben Øresund
07 Maj 2018
Mandag 07 Maj 2018 17:30 - 20:00
SPP Sved På Panden fra SAS. Sæsonstart
08 Maj 2018
Tirsdag 08 Maj 2018 17:30 - 21:00
Roinstruktion
10 Maj 2018
Torsdag 10 Maj 2018 10:00 - 17:00
Kristi Himmelfart tur
Torsdag 10 Maj 2018 17:30 - 21:00
Roinstruktion
15 Maj 2018
Tirsdag 15 Maj 2018 17:30 - 21:00
Roinstruktion
16 Maj 2018
Onsdag 16 Maj 2018 17:00 - 22:00
Udlån af klubhus
Onsdag 16 Maj 2018 17:30 - 20:00
SPP Sved På Panden fra HDR
17 Maj 2018
Torsdag 17 Maj 2018 17:30 - 21:00
Roinstruktion
22 Maj 2018
Tirsdag 22 Maj 2018 17:30 - 21:00
Roinstruktion
24 Maj 2018
Torsdag 24 Maj 2018 17:30 - 21:00
Roinstruktion
28 Maj 2018
Mandag 28 Maj 2018 17:30 - 20:00
SPP Sved På Panden fra SAS
29 Maj 2018
Tirsdag 29 Maj 2018 17:30 - 21:00
Roinstruktion
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BAGSIDEN
Tante Ediths brevkasse
Kære Tante Edith

Hvor bliver det mest smarte sted i havnen i år ?
Venlig hilsen, den festglade roer
Kære Festglade roer
Jeg vil nu altid mene, at Roklubben SAS .... ALTID vil være det bedste sted at feste,
hygge og nyde livet ... men lad det nu ligge.
Jeg har lyttet til jungletrommerne - og i år åbner Reffen, som tager fat, hvor
Papirøen slap. Lige nu lægger de, ifølge Havnefronten, sidste hånd på at finde de
madboder og interessante guf-steder, som skal fornøje vore ganer.
Reffen ligger nogenlunde overfor Den lille havfrue, så helt klart i vort farvand og
det bliver spændende at se, hvad der sker.
De roligsted
hilsner, Tante
Edith

Stemningsbilleder fra
standerhejsningen
Foto: Dorthe Jensen
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