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Stroken

Klokkeren fra Notre Dame,  den 6. marts.
Læs mere i bladet.



Teater
Klokkeren fra Notre Dame
Lørdag den 6. marts har 33 tilmeldt sig til årets
teatertur, hvor vi skal se Klokkeren fra Notre Dame
på Folketeatret, Store Scene, Nørregade 39.
Forestillingen er allerede kl. 14.00, og foyer og bar
åbner 45 minutter før. Billetterne uddeles i roklubben
om tirsdagene inden, eller på dagen i teatret.
Vi har checket med Folketeatret, og der er stadig få
ledige billetter til forestillingen. Så har du ikke fået
tilmeldt dig og gerne vil med, kan du ringe til teatret
på tlf. 33121845 mandag fredag 13.00-19.00, lørdag
12.00-16.00 og bestille en billet. De billetter vi har er
på Balkonen 4-5. række. Hvis du får billet og vil med
til spisningen, så lad os det lige vide.

Bagefter tager vi i Roklubben Øresund, hvor der vil
være en lækker teaterbuffet til en overkommelig pris.
Beløbet opkræves på dagen.

Lidt om forestillingen. Det er en musical af Sebastian
som foregår i byernes by - Paris.

Byen er ved at koge over. Pladsen foran Notre Dame
katedralen er pyntet op til fest. Årets store begivenhed,
Narrepavefesten, er på sit højeste.
Den pukkelryggede klokker Quasimodo har sneget sig
ned fra sit høje klokketårn, og den uskyldige og
smukke Esmeralda er kommet til byen. Hendes
skønhed overstråler alt, og hendes dans forblinder
fuldstændig enhver der ser hende. Men i det øjeblik
hun tager det første trin, besegler hun sin egen og
Quasimodos skæbne …
Historien om sigøjnerpigen Esmeralda og klokkeren
Quasimodo er en smuk, grusom og eviggyldig
fortælling om kærligheden, passionen og den skæbne,
som ingen af  os er herre over.

Vi ses!

Elsemarie & Hanne

P.S.

Hvis I skulle blive forhindret i at deltage, kontakt
Hanne Vinther. Der er 3 på venteliste til at komme
med i teatret.

Roklubben Øresunds 75 års
jubikæum
Bestyrelsen har nedsat et udvalg til at planlægge
roklubbens 75 års jubilæum, og vi er barslet med
følgende oplæg som blev præsen-teret på
generalforsamlingen.

Roklubben Øresund fylder 75 år søndag den 10. juli
2005 - og der skal holdes jubilæum. Med den
nuværende medlemssammensætning mener vi ikke
der er basis for en gallafest, men en jubilæumsdag
hvor vi hygger os sammen med nuværende og
tidligere rokammerater. Planen for en hyggelig
komsammen i klub og gårdhave ser ud som følger:

Kl. 11.00 Båddåb af 2 åres
fiber inrigger &
reception

Kl. 14.00 Helstegt pattegris
Kl. 16.00 Kaffe & lagkage
Kl. 19.00 Natmad

Arrangementet er for deltagernes egen regning.

Pris pr. deltager bliver ca. 100,- kr.  Drikkevarer købes
i klubben.

Følgende inviteres: Tårnby Kommune,
søsportsklubberne i Kastrup, Københavns Kredsens
roklubber via invitation i Den Røde Mappe (så kan
kredsens klubber ro herud), Die Dänemarksfahrer -
og så alle de nuværende og tidligere medlemmer af
Roklubben Øresund vi kan finde.

PROJEKTER

· Standerhejsning 2005 - Vi har søgt om at være
værter for DFfR’s officielle standerhejsning. Hvis vi
får arrangementet, ændres båddåben til at finde sted
til standerhejsningen.

· Tidligere medlemmer - Alle nuværende
medlemmer finder frem til de tidligere medlemmer de
selv kunne tænke sig at gense til klubbens jubilæum,
og af-leverer navn og adresse til det udvalg som
nedsættes (foreløbig eneste medlem er Arne S.
Christensen) til at finde frem til de tidligere
medlemmer de selv kan huske og dem andre ikke selv
kan finde.



· Festen - Når vi kommer nærmere datoen, nedsættes
et festudvalg til detailplanlægning og udførelse.
Forhåbentlig bliver der råd til et festligt jazzband til
at underholde i gårdhaven.

· Sponsering - Leif Jønsson og Hanne Vinther
ansøger diverse fonde og sponsorer om et bidrag til
vores nye båd.

· Bidrag til bådfond - Der nedsættes et udvalg med
Bent Jansen som formand til at skrabe flest mulig
penge ind til bådfonden via lotterier, salg af
jubilæumsting, med meget mere det næste 1½ år.
Idéer er velkom-ne.

· Gaver - Medlemmerne op-fordres til at give ekstra
store pengegaver til Roklubben Øresund via DFfR.

· Barometer - Der opsættes et barometer, så vi kan
følge med i udviklingen i bådfonden.

· Pressedækning - Hanne Vinther skriver til Tårnby
Bladet og Amager Bladet.

· Jubilæumsskrift - Redaktionen bestående af
Annemette Mahler, Birgit Iven og Hanne Vinther
samler et jubilæumsskrift med hjælp fra bl.a. tidligere
redaktions-medlemmer som hver nedskriver de
anekdoter de kan fra klubbens 75 årige historie. Alle
medlemmer bedes se i deres arkiver efter egnede fotos
til jubilæumsskriftet.

· Vi skal huske at Amager-regattaen fylder 50 år i
2005 - og vi er værter!

Jubilæumsudvalget
Leif  Jønsson, Bent Jansen, Finn Aa. Andersen &
Hanne Vinther

Generalforsamling
Referat fra den ordinære general-forsamling i
Roklubben Øresund, søndag den 08. februar 2004 kl.
13.00

Tilstede 15 medlemmer plus bestyrelsen  minus Ole
Berg. I alt 21. Formanden Jan bød velkom-men og
gik straks i gang med første punkt i generalforsam-
lingen.

Valg af dirigent
Irene Dahl blev foreslået og valgt.

Irene konstaterede at generalfor-samlingen var lovlig
indvarsel da indkaldelsen var udsendt i Strokens
december nummer og gik over til

Formandens beretning 2003
I Roklubben Øresund havde vi pr. 31.12.2003 62
aktive ( i 2002 var vi 96 aktive ) 35 passive med-
lemmer, i alt 97 medlemmer, heraf  2 pensionister, 0
ungdoms-roer og 31 miniroer. Dette giver en
tilbagegang på 25 medlemmer. Hertil kommer ca. 30
ældreroer som ikke er medlemmer af Roklubben
Øresund, men af ældresagen, som låner klubben hver
onsdag formiddag.

Sæsonen 2003 har været utrolig god hvad angår
vejret, vi havde rigtig meget godt rovejr med sol og
ikke for meget vind. Dette gav et godt grundlag for at
Roklubben Øresund kunne få roet en hel masse km.
nemlig 21.836 km. af  49 roer, en fremgang på 1.844
km. Top 10 har roet de 12.858 km, en fremgang på
1.889 km. Hertil kommer de 3.764 km. som
ældreroerne har roet, en fremgang på 485 km.

Dette giver anledning til at uddele flg. Guld og
sølvåre.
Guldåre: km
Birgit Sonne2.385
Ingolf  Pedersen 2.375
Jan Palm 1.448
Poul Jahn 1.209
Sølvåre:
Anne Palm 1.064
Hanne Vinther 971
Kurt Holm 942
Mette Grau 890
Anne Jahn 857



Også her er der tale om fremgang (1 guld og 1
sølvåre.)

Lokalstyrmandskursus
Vi afviklede et kursus med ca. 12 deltagere (efter
samme koncept som i 2002) over 5 torsdags aftener,
og praktisk træning og prøver efter sæson start.

Lokalfarvandet
Vi valgte at fastholde det indskrænkede lokalfarvand
fordi der stadigvæk blev bygget ved Benzinøen.
Hvordan det skal gå med vores lokalfarvand i de
kommende sæsoner er ikke let at vide på nuværende
tidspunkt, fordi man begynder at bygge den nye
strandpark her fra april og frem til august 2005 hvis
planen følges. Vi vil løbende følge udviklingen og
tilpasse farvandet efter forholdene. En ting skal siges,
det bliver rigtigt godt for os når den nye strandpark
bliver færdig.

Instruktion
Heller ikke i år fandt vi det nødvendigt at annoncer
efter nye medlemmer, fordi vi havde en 5 – 6 på
venteliste og af  erfaring viste at nogle henvendte sig
helt af  sig selv. Da vi startede instruktionen havde vi
13 tilmeldt, som alle havde givet tilsagn, om at møde
op. Allerede den første gang var der 2-3 stykker som
ikke kom, og Allan ringede dem op en gang til,
inden næste instruktion hvor de igen gav deres
tilsagn, uden at opfylde det. Vi så dem aldrig. Det var
på mange måder et underligt forløb vi fik, det endte
med at vi havde 2-3 stykker tilbage da de skulle
frigives. Da vi nåede til tidspunktet for kanindåben
havde vi kun to tilbage, derfor aflyste vi denne og
aftalte at vi ville døbe dem på kanindræberturen. Da
vi nåede til den var der kun en tilbage, som
selvfølgelig blev døbt.

Vi har brugt en del tid på at tale om hvorfor det gik
som det gjorde, og nåede frem til at holde et møde
med alle instruktørerne onsdag den 21. januar 2004
om form og indhold af den kommende instruktion.

Fastholdelse af kaninerne
En af de helt svære øvelser i denne forbindelse er at
fastholde kaninerne efter at de er frigivet, det er min
oplevelse at nogle af vores " gamle " medlemmer har
svært ved at huske at kaninerne ikke er færdige roere
bare fordi de er frigivet. De har stadigvæk en lang
uddannelse foran sig, både når det gælder roning og

når det gælder omgangen i klubben. Det er vigtigt at
vi altid „ bære over“ med kaninerne hvis de gør
noget som i vores øjne er forkert, og forklare dem
hvordan det skulle have været på en pæn og høflig
måde. Husk også at selv om vi kalder dem kaniner er
det trods alt vores medmennesker det handler om.

En anden væsentlig ting er, at det er meget vigtigt at
klubbens medlemmer føler sig godt tilpas, og kan lide
at komme i klubben. Hvis vi har det godt med os selv,
er det også lettere for kaninerne at falde til.

Ældreroerne
Er stadigvæk meget aktive på deres rodage om
onsdagen, de har et stort fremmøde og mange på
vandet hver gang, de fleste gange flere end vi har på
vores rodage om tirsdagen og torsdagen.

Og så får vi stadigvæk meget hjælp til
vedligeholdelsen af klubben og materiellet.

Ungdomsroning
Vi har desværre stadigvæk ikke kunne få oprettet en
ungdomsafdeling, da vi ikke har nogen som har tid
eller lyst til dette arbejde. Vi har haft flere
henvendelser fra unge mennesker, som vi har måttet
henvise til andre klubber.
Vi havde dog et standhaftigt ungdomsmedlem som
roede med hos seniorerne.
At vi ikke har en rekruttering af unge mennesker er
noget af et problem, bl.a. fordi det er dem der er
Roklubbens fremtid.

Bådene
Generelt er vores bådepark i en rigtig god og
forsvarlig stand, hvilket skyldes et stort og flot arbejde
af  vores medlemmer. Vi må bruge rigtig mange timer
på nogle af  bådene, fordi de gennem tiderne er blevet
slebet og repareret mange gange. Vi har stadigvæk en
del problemer med utætheder, i løbet af  en sæson
bl.a. på grund af nitter der er slebet væk, og roere
som træder forkert. Et andet problem er at nogle af
bådene kommer for lidt på vandet, sådan de ligger og
udtørre. Vi er be-gyndt at drage nytte af  den viden
nogle af os har fået på et mate-rialekursus. Vi udfører
flere større reparationer, som at skifte bord, svøb og
dæk.

Klubhuset
Vi får hele tiden lavet noget ved huset, vi har fået et



skab til service og så har vi fået mere lys uden for
bådehallen. Vi er blevet gjort opmærksomme på at
vores fyr har set sin bedste tid, og at det nok er
nødvendigt med en større repa-ration i nær fremtid.

Økonomi
Roklubben Øresund er inde i en skæv udvikling, vi
har svært ved at fastholde nye medlemmer, og alders
fordelingen er dårlig. Vi har en meget høj
gennemsnits alder, hvilket betyder at det bliver endnu
svære at få de unge til at blive, når der ikke er nogle
på deres alder, og med deres inte-resser.
Tilskudsreglerne er sådan skruet sammen at der "kun"
gives tilskud til unge under 25 år. Så også af  denne
grund er ikke godt for klubben at vi bliver så gamle.

Vi bliver nød til at tilpasse os udviklingen og se på de
faste udgifter. Vi har nogle store poster som Stroken,
rengøring, forsik-ring og varme, disse udgifter koster
mere end vi får ind i kontingent. På en eller anden
måde skal klubbens drift kunne dækkes af vores
normale ind-tægter.

Tutten
Funger stadigvæk som et åbent køkken, hvor
medlemmerne skif-tes til at lave mad om tirsdagen.
Og det må sige at lykkes rigtig godt, for vi får noget
at spise hver gang. Man tager selv øl og vand og
lægger pengene i kassen, hvilket fungerer udmærket.

Aktiviteter
Dragør fastholdte deres udfordring
"Klabaudermanden" idet de ønskede revanche for
sidste års nederlag, men det lykkedes ikke for dem,
resultatet blev at de skulle af med 150 øl og vi skulle
af med 50 øl. Dragør ønsker et forsøg mere i den
kom-mende sæson, hvilket vi selv-følgelig er med på.

Hanne Vinther tog initiativ til en række søndags
langture, hver den første søndag i måneden, og det
blev en stor succes med flot del-tagelse hver gang.
Vi deltog i sved på panden, denne gang med flere
hold, bl.a. et hold af  nye roer som måtte have dis-
pensation for langtursstyrmand.

Vores deltagelse i Amagerregattaen blev til lidt af  en
nedtur, for vi blev for første gang også slået af  Dragør
og endte hermed på en 4. plads. Et af vores største
problemer i denne for-bindelse er at vi ikke stiller i
nok løb, og i dem som vi stiller i, ror vi ikke stærkt
nok.

Vi havde planer om at lave årets kanindåb på et større
plan med underholdning og salg af øl, vand, kaffe og
kage over hele dagen, for på denne måde at tjene
nogle penge, når vi nu havde valgt ikke mere at
deltage i havnefesterne. Det hele måtte desværre
aflyses fordi vi på tids-punktet for dåben kun havde to
kaniner tilbage.

Vi har haft nogle ferielangture til: Tyskland og
Italien, og så lyk-kedes det for det hold som har
prøvet at komme til Veen, det blev dog ikke i
Kristihimmelfarts ferien, men ugen efter i pinsen. Ud
over de tidligere nævnte langture som Hanne Vinther
arrangerede havde vi tur til: Struckmannsparken,
Lagkage tur, kanindræber tur og alle de „privat
arrangeret ture til havnen, Saltholm o.s.v.

Stroken
Vi har stadigvæk et flot klubblad, som vi kan være
meget stolte af. Det udkommer 10 gange om året. På
baggrund af behovet for at få tilpasset vores
økonomi, har vi talt om at nedlægge Stroken som et
blad, og gøre den til en hjem-meside i stedet for. Det
vil give en besparelse på ca. 25-30 tusinde kr. pr. år.
En af  fordelene er at vi vil få en hjemmeside, som
kunne vedligeholdes af bladudvalget, og dermed
være up to date hele tiden, den vil være god til både
historie og her og nu meddelelser, og så vil mange
uden for klubben kunne finde os, og dermed få at
vide hvad vi er for nogen. En af ulemperne er at ikke
alle har ad-gang til Internettet. Vi er ved at undersøge
mulighederne for at få støtte til bladet, jeg har set på
DFfR‚s hjemmeside at biblio-tekerne har en pulje at
dele ud af. Annemette Mahler har sendt en
ansøgning.

Indbrud
Vi skal åbenbart have ubudne gæster mindst en gang
om året, denne gang gik det ud over alle skabene i
omklædningsrummene, depotet og telefonen.
Hærværket på lågerne i omklædningen var så
omfattende at det var nødvendigt med nye låger og
låse over det hele. Det vil nok være en god ide at lade
være med at låse om nat-ten, og tage sine værdier
med hjem i stedet for.

Tyvene har ikke fået ret meget ud af det, men de har
lavet skader for ca. 30 tusinde kr.



Fremtiden
Vi skal have styr på økonomien. Vi afholder et
åbenthus arrange-ment den 24. april. Vi har instruk-
tion i april og maj.

Vi har nedsat et jubilæums ud-valg som skal have
flere medlem-mer. Desværre kommer der ikke noget
lokalstyrmandskursus i år, for vi har ikke deltagere
nok. Vi har dog talt med Dragør om at få dem vi
har, med på deres kursus. Og vi skal selvfølgelig ud
på en masse gode roture.

Tak
Til alle som har støttet Roklubben Øresund
økonomisk og på anden måde i 2003.

På bestyrelsens vegne
Jan Palm

Kommentarer til formandens be-retning. Jan. Da
omkostningerne med Stroken er så høje har be-
styrelsen valgt at nedlægge Stroken. Portoen stiger 01.
marts fra 1.57 kr. pr. blad til 4.50 kr. Anne W spurgte
om man kunne lave en mappe til bladet i klubben ?
Lena – Betyder dette et mer-arbejde for bladudvalget ?
Annemette svarede at udvalget havde overvejet ikke
at sende bladet ud men lægge det i klub-ben, men da
udgifterne til "tryk-keren" også er store bliver Stroken
nu elektronisk.  Ingolf mente at grundet vor økonomi
skulle Stroken nedlægges.

Ingolf spurgte hvorfor vi skulle satse på yngre
medlemmer. Jan svarede at det var de yngre der
engang skulle føre klubben videre. Poul spurgte
hvorfor vi sendte de unge der kom videre til andre
klubber. Jan – vi har ingen til at tage sig af  de unge.

Elin mente at vi skulle tale pænere til hinanden – det
betød noget for de nye medlemmer. Andre var enige i
standpunktet.

Herefter blev formandens beret-ning godkendt.

Fremlæggelse af regnskab
Da Ole var på ferie fremlagde Annemette (revisor)
regnskabet.

Ingolf spurgte hvorfor forårs-rengøringen var
medtaget i den ordinære vedligeholdelse.

Det må den ikke! Kommunen trækker den ud fra
regnskabet.

Michael. Hvorfor er forsik-ringerne steget så meget.?
Jan- det skyldes den 11. september, samt
naturkatastroferne der har været. Bestyrelsen arbejder
på at finde et billigere selskab.

Lena synes at det er mange penge vi bruger på varme.
Det er besty-relse klar over og arbejder med sagen.

Herefter blev regnskabet enstem-migt vedtaget.

Tutregnskabet blev gennemgået.

Ingolf spurgte til svindet. Besty-relsen kunne ikke
svare på spørgs-målet da der ikke var foretaget en
statusoptælling i Tutten. Status-optælling og svind
skal fremgå af regnskabet.

Det blev herefter enstemmigt vedtaget.

Fremlæggelse af budget
Annemette gennemgik budgettet.

Igen blev der forespurgt til Stroken og hvad det
kostede med oprettelse af  en hjemmeside. Pris: 502 kr.
det første år og derefter 19 kr. pr. mdr.

Budgettet blev taget til efterret-ning.

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Kurt forespurgte hvornår man blev pensionist. Det
bliver man når man fylder 67 år. (Jeg mener at
pensionsalderen er nedsat til 65 år)

Indkomne forslag
Der er indkommet 1 forslag fra Michael Hansen:

"Bestyrelsen pålægges inden næste ordinære
generalforsamling i 2005, at sælge min. 3 inrigger
efter eget valg, samt at gennemgå vores bådepark af
sculler med et kritisk syn."

Michael begrundede forslaget.

Annemette mente at det at sælge både er som at tisse i
bukserne.

Hvad skal vi gøre når med-lemmerne begynder at
komme igen?

Bestyrelsen ville ikke have noget pålæg og sagde at
scullerne skulle i værkstedet om sommeren, når
indkørslen er lavet.



Afstemning om forslaget
For:1
Hverken for eller imod:3
Imod:17

Forslaget faldt.

Valg til bestyrelsen

A: Næstformanden Leif  ønskede ikke genvalg. Anne
Weichardt blev valgt

B: Kasserer Ole villig til genvalg og blev genvalgt

C: Husforvalter Bent ønskede ikke genvalg. Poul Jahn
vil valgt.

D: Ungdomsleder. Ingen forslag, for vi har ikke
nogen som vil tage sig af jobbet.

E: 2 suppleanter – Michael villig til genvalg og blev
valgt. Bestyrelsen forslår Kurt Holm som blev valgt.

F: 2 revisorer. Irene Dahl og Annemette Mahler
begge villige til genvalg og blev valgt.

G Birgit Iven ikke tilstede og ingen fra bestyrelsen
havde hørt noget så Leif  Jønsson blev valgt.

Eventuelt
Bent og Leif  fik gaver for deres tid i bestyrelsen og Jan
sagde velkommen til de nye og håbede på godt
samarbejde.

Allan fortalte om GP roning og spisning med Dragør
efter sidste omgang. Desuden har Hans Jørgen
bestemt at han samme dag vil ro marathon distancen
alene.
Ingolf fortalte om svøming om fredagen.

Nogle ønskede en dato for afslut-ningsfesten ved
Klaubauter-mandsroningen.

Annemette sagde at nu havde man under formandens
beretning nedlagt Stroken. Klubbens hjem-meside
hedder www.roklubbenoresund.dk

Ingolf spurgte om reservationen af Svaneklapperne
var ophørt. Formanden svarede at det var den ikke.
Lena spurgte om det havde været brugt og Jan fortalte
om reglerne. Elin – det lyder som en begrænsning.
Jan det er ikke en begrænsning bl.a. fordi der er andre
både, og hvis ingen har bestilt Svaneklapperne er den
til fri rådighed.

Bent lod en liste om tilmelding til Berlin i påsken gå
rundt.
Instruktørerne havde på deres møde den 21. januar
bestemt at rotiderne kl. 17 og 18 var ændret til kun at
ro kl. 18.00. Elin fandt at det var en begrænsning. Jan
sagde at man kunne o ro når man ville. Hanne V.
forklarede hvorfor man havde valgt kl. 18 da mange
havde svært ved at nå det kl. 17. Flere fortalte om
deres besvær med kl. 17. Konklusionen blev at den
officielle tid er kl. 18, men er der nogen der ønsker at
starte kl. 17 er de velkommen.

Søndagsroning. Der er ikke arrangeret noget fra
rochefens side.

Flere sagde at man kunne bruge tavle i gangen. Allan
fortalte at man torsdag ville forsøge at lave hold der
skulle „ro stærkt“.

Ingolf  spurgte til lokalfarvandet. Jan svarede ingen
ændring

Hanne fortalte om jubilæums-udvalgets arbejde og de
arbejds-grupper der ville komme. Arne meldte sig til
gruppen med at finde tidligere medlemmer.

Jytte synes vi skulle ønske hinanden en god rosæson.
Her var alle enige.

Dirigenten Irene sluttede general-forsamlingen kl.
1530 og takkede for god ro og orden og gav ordet til
formanden.

Jan takkede dirigenten og med-lemmerne, og vi
udråbte en tre-foldigt hurra for klubben

Fra Elin Bonde
Fra begrænsede muligheder til umuligheder- det at
være aleneforælder i roklubben Øresund

Lettere deprimeret vender jeg hjem efter
generalforsamlingen i roklubben.

Der har været en tilbagegang på 25 medlemmer i det
forgangne år. Der deltog 21 medlemmer på
generalforsamlingen ud af  62 aktive, tal der taler for
sig selv, og tal der har fået bestyrelsen til at barsle med
et kommende tiltag for at øge medlemstilgangen, et
tiltag der efter min opfattelse vil virke i modsat
retning.



Der menes, at det vil gavne roklubben at indskrænke
faste rotider på klubaftnerne til kun fremover at
omfatte kl.18.00. Opfattelsen er bla. den, at når man
vender tilbage fra vandet, ville man ikke skulle vente
så længe på at maden bliver serveret kl. 21, og der vil
således være større mulighed for at medlemmerne og
især de nye, bliver lidt længere! (FAKTA modellen
„vi vil så gerne du bliver lidt længere“).

De klubkammerater der har svært ved at nå rotider
kl.17.00, skal ikke stresses, og det har åbenbart været
et problem at skaffe roere til at ro med kaninerne
kl.18.00. Det er for mig svært at se, hvorfor disse to
problemstillinger ikke kan gå op i en højere enhed,
uden at skulle begrænse rotider, og jeg skriver
begrænse, fordi det er hvad det handler om for mig.

Da jeg startede i roklubben for 10 år siden var der
rotider kl. 16.15, kl.17.00 kl.18.oo og søndage
kl.10.30.

Roklubben ser gerne masser af tilgang, og gerne folk
under 40 år ,der kan være med til at trække
aldersgennemsnittet i en tiltrængt nedadgående
retning.
Der er bare lige det, at folk under 40 år, ofte har børn,
og denne gruppe har forståeligt nok andre behov, som
roklubben ser ud til ikke at kunne rumme, eller måske
har manglende indsigt i.

Hvis roklubben åbnede op for muligheder, således
man kunne gøre aktiv roning foreneligt med et
familieliv ville det jo være pragtfuldt, måske ville det
oveni give pote?.

"Alt er muligt" bliver der sagt, "arranger alt det du
vil". Der er så bare den ekstra dimension ved at være
alene forælder, at de res-sourcer der skal til, bruges på
andre ting. Efter min mening må en af formålene ved
at være med-lem af  en klub, at det netop skal være
nemt at dyrke sportsgrenen.

Jeg er i den uheldige situation, at jeg desværre kun
kan ro om tirsdagen, tidligere havde jeg også
mulighed for at komme på vandet hver anden
søndag, dengang det også var mulighed for roning
kl. 10.30, det eneste man skulle sørge for, var at
dukke op.

Det er ved at se ud som om, det bliver svært for mig
at forene aleneforælder tilværelsen og rosporten

fremover, ærgerligt nok efter 10 års gode oplevelser på
vandet.

Venlig hilsen Elin Bonde.

Til Elin Bonde
Først vil jeg beklage at du gik fra generalforsamlingen
lettere deprimeret. Det var absolut ikke formålet med
den oplysning, under eventuelt, om at ændre
rotiderne fra kl. 17. 00 til kl. 18.00.

At medlemstallet og interessen for
generalforsamlingen er så lille, er deprimerende, men
det kan vi ikke bruge til ret meget. Roklubben
Øresund har meget mere brug for at de tilbage-
værende medlemmer står sammen, og hjælper til med
at opnå en fremgang i medlems-tallet, og specielt
hjælper med at fastholde de nye, på en positiv og god
måde. Vi når ikke nogle steder ved at sætte os ned og
være negative og opgive det hele. Og meget
væsentligt, det er meget sjovere at arbejde i en positiv
ånd.

Det er forkert opfattet når du tror at vi tilpasser
rotiderne for at få flere medlemmer, det er ude-
lukkende et spørgsmål om til-pasning til klubbens
nuværende situation, for helt som du skriver er vi
ikke ret mange medlemmer, og dermed er behovet
anderledes.

Jeg sagde på generalforsamlingen at ingen ting er
statisk, vi vil hele tiden tilpasse tingene efter behovet,
det vil bl.a. sige at hvis vi skulle være så heldige at få
mange nye medlemmer, og vi derfor får andre behov,
vil vi tilpasse tingene/tiderne til den nye situation.

Jeg vil gerne i denne forbindelse stille et par
spørgsmål til alle medlemmerne:

1. Hvad er en fast rotid i jeres termologi?
2. Er det en forpligtigelse for klubben?
3. Skal klubben stille sig til rådighed?
4. Hvem er klubben ? Er det os alle sammen ? Eller
er det bestyrelsen?

Når vi som bestyrelse, eller jeg som formand tager
nogle beslutninger er det ikke for at genere
medlemmerne, men i høj grad for at tilpasse tingene
så flest mulige medlemmer får mest muligt ud af
deres medlemskab i Roklubben Øresund. Vores



beslutninger bliver jo heller ikke grebet ud af den blå
luft, men bliver taget ud fra de påvirkninger vi er ude
for hver dag  bl.a. i  klubben, og skulle gerne afspejle
flertallets behov og ønsker.

En anden meget væsentlig påvirkning kommer fra
lovgivningen, vi er jo medlem af DFfR og skal
selvfølgelig overholde deres love og regler.

Jeg mener ikke at der er noget formål med at have
rotider som ikke anvendes, d.v.s. at man går forgæves
til en tid. Det skal nok ikke ske ret mange gange før
der slet ikke kommer nogen, og så står „klubben“ jo
nok i et dårligt lys, ved at tilbyde noget som reelt ikke
er der.

Ved en jævnlig gang i klubben vil man kunne følge
med i, om der er roning om søndagen, om det er en
langtur eller lokaltur og hvad tid der roes. Vi har en
tavle hvorpå eventuelle ture skrives, og her er man
meget velkommen til at skrive sig på, eller tage
chancen og møde op på den annoncerede tid. Hvis
det  hele kan går op med bådene, og man ønsker at
komme med på den type tur som er annonceret
kommer man selvfølgelig med. Reglen er også at hvis
man skriver sig på som nr. 7 til en langtur må man
selv skaffe en mere, sådan at det kan gå op med
bådene.

Når vi får vores hjemmeside op at køre, er den også
en oplagt mulighed for at holde sig orienteret.

I det jeg håber på en positiv holdning og et positivt
syn på dette indlæg vil jeg afslutte det med ønsket om
en positiv debat og gerne forslag til hvordan vi
kommer videre.

Hilsen Jan Palm

Medlemsmøder i januar & februar
Mange af nyhederne fremgår af andre indlæg her i
Stroken, men lidt er der da:

Efter indbruddet er alle træskabslåger udskiftet med
nye, og skabene har fået nye numre. Mht. lås så har
både skabsejer og klub en nøgle. Så hvis du mister
din nøgle, kan du låne klubbens - du behøver ikke at
klippe hænge-låsen over med en boltsaks. Og for at
undgå at evt. fremtidige indbrudstyve ødelægger
skabs-lågerne, fordi de tror der ligger store værdier i

vores omklæd-ningsskabe, så lås kun skabet når du er
ude at ro, og lad det stå åbent resten af  tiden. Så kan
ind-brudstyvene umiddelbart se at der ikke er noget at
stjæle andet end træningstøj.

Otter Grand Prix - vinterens turnering i ergometer - er
ved at være færdig. Og det har været en succes, idet vi
har haft nemt ved at stille hold, og vi har haft sel-
skab af  Dragør Roklub, hvilket har givet en rigtig god
stemning under konkurrencerne. Mange medlemmer
har givet den en ekstra skalde i ergometret. Hans
Jørgen er gået helt amok og regner med at ro en
marathon (42 km) selv den sidste gang 8GP afvikles.
Det sker lørdag den 28. februar fra kl. 10.00. Og så er
der frokost bagefter. Alle er velkomne - også til at
heppe på holdene.

Bådklargøringen skrider planmæssigt frem, og der er
ros til medlemmerne fra Mogens Materielforvalter!

Der har været afholdt instruktørmøde, hvor der kom
mange gode idéer til hvordan instruktionen skal
foregå fremover. Som noget nyt startes i roergometer
de to første gange for at spare tid på vandet senere
hen. Sæsonen startes med et åbent-hus-arrangement
24.4, hvorefter instruktionen starter 27.4. Efter planen
skulle første hold kaniner være færdig instruerede
(fået kørekort) den 16.5, hvorefter de får roerfaring
med velvillig hjælp fra medlemmerne som jo ror
„perfekt“! Og så har vi hørt i vores ørebollesnegl at de
nye roere ikke gider hele tiden blive presset af gamle
medlemmer til at komme ind og drikke kaffe -
kaninerne vil i første omgang blot lære at ro! Så vi
må droppe det med „presseriet“ og blot tage godt
imod de nye når de dukker op.

På formandsmøde i Kredsen blev det nævnt at
etableringen af en kanal mellem Svanemøllen og
Københavns Havn var kommet på tegnebrædtet -
specielt efter Netto-bådene også har udtrykt ønske om
at kunne benytte sådan en kanal. For os roere ville
det jo betyde at vi kunne undgå den lange og åbne
strækning udenom Tippen.

Og så lægges der op til 100 års jubilæum for Kr.
Himmelfarts-turen til Struckmansparken. Så-vidt man
kan se i annalerne, er det 100 år siden den første tur
af sådan en slags fandt sted.



Mht. kurser, så deltager Hanne Kierkegaard på
langtursstyr-mandskursus, og Poul og Kurt deltager
på modul A og B på klubtrænerkursus (instruktør-
kursus).

HNG har været på energisyn, og fundet „Tykke
Berta“ (alias varmtvandsbeholderen i D-omkl.) i fin
form, men derimod har fyret det ikke så godt og er
allerede blevet repareret for 2.500 kr. her i julen.
Planen er at udskifte brænderen når den ikke kan
mere. Det vil koste 15.000 kr. og give en årlig
energibesparelse på 10%. Ud-skiftning af både fyr og
brænder ville koste 100.000 kr. og give en årlig
energibesparelse på 25%, men den løsning har vi ikke
lige råd til nu.

Efter skabet er kommet op i gangen med 60 sæt
service til fester, mangler der allerede 10 hvide
salatskåle og 7 cognacsglas????!!!!

Hanne Vinther

Instruktørmøde
I alt 10 var mødt op for at drøfte den fremsendte
dagsorden, samt de to indlæg fra Hanne Vinther og
Jan Palm.

De to indlæg gav anledning til nogle gode og
konstruktiv debatter mellem de fremmødte.

På mødet blev følgende besluttet.

At vi ikke vil gøre alt for at nye roer skal blive efter en
rotur, der skal også være plads til de som blot ønsker
at komme ned og ro og ikke har behov for det sociale
liv bag efter.

Vores „iver“ med at få nye ind i det sociale liv for at
få dem til at forsætte med at ro, kan desværre nogle
gange have den stik mod-satte virkning.

Ingolf, Allan og Jan P. sætter sig sammen og
udarbejder en „ny „ instruktionsplan – de vil tage
udgangs punkt i Hanne V. og Jan P.’ s oplæg samt
Ingolfs tidligere udarbejdede instruktionsplan.

Ingolf, Allan og Jan P. vil også udarbejde et
instruktionsforløb som vil blive udleveret til de nye
roer, således at de kan se hvad de skal hvornår og
hvad vi som roklub forventer af dem.

Instruktionsplan vil blive ud-leveret til det næste

Instruktørmøde den 14. april 2004 kl. 19.00 i
klubben.

Vi vil i år afholde åbent hus arrangement lørdag den
24. april 2004. Hanne Vinter søger for at der kommer
artikel om dette arrangement i Tårnby Bladet den 3.
april og Amager Bladet den 20. april.

Der vil i år være 7 gange instruk-tion for nye roer,
hvor de den 7. gang bliver frigivet. Det nye som vi vil
prøve af i år er at de to før-ste gang alene foregår i
ergometer og vores nye robassin.

Instruktionsdatoerne er:
27. april 2004 ergometer/robassin
29. april 2004 ergometer/robassin
4. maj 2004 på vandet
6. maj 2004 på vandet
11. maj 2004 på vandet
13. maj 2004 på vandet og  fejlfinding i

klubstuen
16. maj 2004 frigivelsestur

Efter hver instruktion mødes de nye roere og
instruktørerne i klubstuen kl. 20.00.

I år vil vi generelt ændre vores rotider. Blandt andet
prøver vi kun at have fællesroning kl. 18.00 hver
tirsdag og torsdag fra denne sæson. Om torsdagen vil
vi prøve at ro stærkt og træne kaproning. En af
årsagerne til at vi i år prøver at ændre på tidspunktet
for fællesroning, skyldes at mange gamle som nye
roer har meget svært ved at nå ned til roning kl. 17.
Men det skal bestemt ikke forhindre nogle i at finde
sammen og tage ud og ro f.eks. kl. 17.00 – hvis det
passer dem bedre.

Med forbehold for fejl og mangler.

Møderef.Annemette

Tutnyt
Tutten kom ud med et overskud på 11.809 kr. i 2003 -
det er et flot resultat! Tak til alle der har medvirket
hertil både ved at lave mad - og ved at købe det samt
drikkevarer!

På døren ind til Tutten hænger listen for tilmelding
til en tutvagt. Den gælder hele perioden frem til
standerhejsningen. Der er flere ledige pladser. Så skriv
dig ende-lig på.



Mht. bilag, skriv tydeligt hvad bilaget dækker, og
hvem der har fået pengene. Ellers er det nærmest
umuligt for kassereren at finde ud af hvem der har
fået penge for udlæg, og hvem kassen skylder penge.

Hanne Vinther

Madpakketure 2004
I lighed med sidste år arrangeres madpakketure -
heldagsture på ca. 30 km - hver den første søndag i
måneden i samarbejde med Roklubben SAS.

Søndag den 2. maj

Vi mødes i Roklubben SAS og ror ud igennem slusen
fra morgenstunden. Turen går sydover, hvor vi
besøger Hvidovre, Brøndby, Ishøj og måske Greve
Roklub. Hvor langt syd på vi kommer, afhænger af
vejret. Vi skal jo også igennem slusen på tilbagevejen,
så tiden skal beregnes så vi når det.

Søndag den 6. juni

Vi ror fra Roklubben Øresund ind til Københavns
Havn og spiser frokost i Roklubben SAS. På vejen går
vi igennem Christianshavns kanal, Frederiksholm
kanal, bagom Holmen og spiser is på Langelinie.
Hvis vejret ikke tillader roning på Øresund, ror vi fra
Roklubben SAS og havnen rundt.

Søndag den 4. juli

Vi håber på lige så fint vejr som sidste år og ror
Saltholm rundt denne søndag. Alt efter
vindretningen ros syd- eller nordom. Men vi kommer
Peberholm rundt, ser sæler og spiser madpakken på
Saltholm havn med et smut ind på øens museum.

Søndag den 1. august

Amager rundt. Dette bliver den længste madpakketur
på ca. 45 kilometer. Vi mødes i Roklubben SAS og
starter ud gennem slusen (så er den overstået).
Derefter sydom Amager med frokost enten i Dragør
eller i Kastrup.

Søndag den 5. september

Søtur. Denne gang låner vi både i Fredensborg
Roklub og ror Esrum Sø rundt. Det bliver den
korteste madpakketur; der er nemlig kun 22 km søen
rundt.

Hanne Vinther

Sved-på-panden roning
De fleste i Roklubben Øresund kender Sved-på-
panden roningen i Københavns Kredsens regi, men i
korte træk går det ud på at få motion og komme i
træning - og så mødes med Kredsens andre
roklubber. Man ror i enten 2 eller 4 åres, og distancen
er 10 kilometer. Det foregår i alt 8 gange med start
mellem kl. 18.30  og 19.00 ved henholdsvis
Roklubben SAS og Hellerup Dame Roklub. Datoerne
er:

Mandag 10. maj - Roklubben SAS
Tirsdag 25. maj - Hellerup Dame
Onsdag 09. jun. - SAS
Torsdag 24. jun. - Hellerup Dame
Mandag 02. aug. - SAS
Tirsdag 17. aug. - Hellerup Dame
Mandag 06. sep. - SAS
Fredag 17. sep. - Hellerup Dame

Der ros efter en handicap-point-beregning, og der er
præmie til de 3 bedste hold, men der er også præmie
til det hold der har for-bedret sin tid mest i løbet af
sæ-sonen. Der gives 1 point for at deltage og 4 points
for at forbedre sin tid i forhold til holdets bedste tid.
Tidligere gav det 2 points at forbedre sin tid, men
spredningen mellem holdenes points blev for lille, så
flere hold opnåede lige mange points, altså flere
første-pladser. Det skulle vi gerne undgå med den nye
pointgivning.

På 2-åres hold må max. deltage 4 personer.

På 4-åres hold må max. deltage 7 personer.



Dvs. har 4 forskellige roere roet på et 2-åres hold, er
det slut med at tage flere roere ind på holdet.
Derimod er der ingen grænser for hvor mange faste
styrmænd man må benytte.

Se i Den Røde Mappe for flere detaljer mht.
tilmelding, bådlån etc.

Den Røde Mappe findes også på www.roningkbh.dk

Omkring standerhejsning kom-mer der tilmelding op
i klubben, men du kan godt gå i gang med at finde et
hold allerede nu.

Hanne Vinther

Skabene i omklædningsrummene
Skabene er nu færdigrepareret efter indbruddet i
sommers, de har alle sammen, på nær stål-skabene
hos damerne, fået nye låger og låse. Det betyder bl.a.
at klubben har en ekstra nøgle til skabene (ikke
stålskabene) hvis der skulle blive et behov.

Det er måske en god ide at lade skabet stå åbent når
man ikke anvender det, og kun låse hvis man har
værdier i det medens man roer.

Jeg har taget låsene/nøglerne fra de skabe som ikke er
udlejet.

Hvis jeg er kommet til tage låse eller nøgler fra et skab
som er ud-lejet, må i henvende jer til mig og få dem
udleveret.

Hilsen Jan Palm

Ps. Hvis du har lyst til at få et skab er der store
muligheder i øjeblikket. Det koster 100 kr. pr. år.

Tak til Kilometerjægerne
Nu var jeg ellers lige ved at komme mig over et par af
de helt store ærgrelser fra 2003.

- Den første var selvfølgelig, ikke at få roet så meget,
som jeg havde sat næsen op efter.

- Den anden var så at læse op-lægget i „Stroken“ til
den plan-lagte fest, den 24. januar, som jeg med
meget stor sikkerhed vidste jeg ikke kunne deltage i,
og som efterfølgende blev fulgt op af  en invitation til
„Glitterfest“, der ud-penslede en menu og et program,
som burde rydde alle kalendere (sikke en festkommité
vi har), men ak! der måtte stadig meldes afbud, og så
håbede jeg på jeg kunne begynde at bearbejde savnet
af  denne oplevelse.

- Men nej! – sådan skulle det ikke gå. Til den første
klubaften, efter festen, skulle jeg igen blive mindet om
alt det jeg gik glip af – nemlig et megakort med hilsen
fra alle Jer feststemte kilometer jægere, som heldigvis
havde haft en rigtig god roer-fest med alt hvad dertil
hører.

Mange tak skal I ha’ og på gensyn i 2004 !

Mogens  (en meget tilfreds sponsor)

Kilometerjægerfest
Så har vi også prøvet det, vi ældreroere: at deltage i
kilo-meterjægerfesten!!!  28 glade, festklædte,
medaljeprydede, ordensbåndsbehængte kilo-
meterjægere var mødt op til glitterfest.

Først kulle kilometergælden betales. Der var altså
noget, vi helt havde misorstået (ifølge Michael). Der
blev klappet ad dem som ikke havde roet, hvad de
skulle, de var populære, jo flere penge jo mere blev
der klappet, og de, der havde slidt i det og nået, hvad
de havde tegnet sig for, ja de blev nærmest hånet,
men fik da lov til at blive og spise med. Nå, hvis alle
havde roet det beregnede antal kilometre, var der jo
slet ikke blevet nogen fest.

Efter en velkomstdrink gik vi til bords, til et meget flot
og festligt pyntet bord. Menuen bestod af rejecoctail,
rødvinsmarineret svinekam med bagt kartoffelmos og
waldorfsalat og til dessert islagkage og dertil rødvin
og champagne, altsammen meget lækkert.

Snakken gik livligt, og der blev også sunget lidt fra
sangbogen. Efter maden spillede et tremands orkester
op til lancier, og der blev danset på livet løs. Det er
nok set mere elegant, men alle morede sig, både



deltagere og tilskuere, og man sluttede med
familiedans, og derefter fik vi kaffe med cognac og
bailey og chokolader.
Så forsvandt undertegnede, og hvad der videre skete
vides ikke.

Vi ældreroere kan vist godt blive enige om, at det var
en super fest, hvor seniorer og ældreroere lærte
hinanden lidt bedre at kende. En stor tak til dem der
medvirkede og fik arrangementet op at stå.

Det er så blevet hverdag igen med vores
onsdagsmøder, hvor vi snakker og griner, og ikke
mindst drikker kaffe, og når vi har fødselsdag, er der
idømt kage. Vi kan nu også godt lide kage, selvom
der ikke har været fødselsdag.

Der bliver også trukket mere eller mindre i
romaskinerne, og nogle er gået i gang med at reparere
og male årerne. Vi ser nu frem til at rosæsonen starter
og håber på pænt vejr som sidste år.

Birgit Møller

Hjemmeside
I løbet af kort tid får roklubben Øresund igen en
hjemmeside. Hjemmesiden finder du på
www.roklubbenoresund.dk.
Tilskuddet til udsendelse af foreningsblade bortfalder
1. marts 2004. Herefter koster det 4,50 kr. mod
tidligere1,57 kr. i porto pr. blad.
Dette sammen med, at vi i forvejen har store
omkostninger i forbindelse med trykning af Stroken,
gør at du snarest
muligt vil finde Stroken på vores hjemmeside.

Strokens indhold vil stort set ikke ændre sig. Der vil
fortsat være indlæg fra medlemmerne, sladderspalte
mv. Men herudover vil den "faste" information som I
tidligere fandt i Stroken være tilgængelig på
hjemmesiden.

Der vil gå nogle måneder inden vores hjemmeside er
helt up to date, derfor udsendes Stroken som den
plejer et stykke tid endnu. Nærmere information
følger.

VIGTIGT: I forbindelse med etablering af den nye
hjemmeside vil vi, fra de medlemmer der ønsker at
gøre deres deres e-mailadresse tilgængelig i

roklubbens regi, gerne have tilsendt en mail til
følgende adresse med følgende tekst: Emailadresse på
roklubbens hjemmeside.
STROKEN@get2net.dk.

Redaktionen

Sladderspalte
"Food Processors" kaldes tutvagterne nu! Eller er det
generelt alle kvinder der kaldes det?

"Man sku’ tro det var ungdoms-roere! - de er ikke til
at råbe op!" - udtalt om ældreroerne af  Jan Iven
under Glitterfesten.

Udtalt Michael Hansen til Glitterfesten under
inddrivelse af kilometergælden. Husk, det at være
medlem af roklubben går ikke ud på at ro mange
kilometre, men om at komme til FEST og møde
nogle KVINDER! Genrepliceret af ældre-roer: Det
ved vi godt! Det har vi betalt for lige siden vi var
aktive senior-roere!

"Badmintonbane søges til tirsdage kl.17.00"

Henvendelse Elin Bonde 32861018

100 kr. spørgsmål fra Hansen:
Må man i tilfælde af dårligt vejr spænde en bådevogn
med tvilling på efter sin cykel og tage den nye kystvej
til Dragør roklub for at aflevere klabautermanden og
hvor skriver man i så fald kilome-terene?



Kalender

Februar
28. 8-GP

Marts
6. Teater

April
24. Åbent hus
27. Instruktion
29. Instruktion

Maj
10. SPP -  SAS
11. Instruktion
13. Instruktion/fejlfinding
16. Frigivelsestur
20. Struckmann Parken
25. SPP - Hellerup

Juni
6. Københavns Havn
9. SPP- SAS
12. -13. Weekendtur til Karlebo Roklub
15. Lagkageroning
23. Skt. Hans
24. SPP - Hellerup

Juli
4. Saltholm rundt

Bestyrelse

Formand: Jan Palm

Mobil: 40 31 07 42
Tlf: 32 53 07 42
E-mail:formand@roklubbenoeresund.dk

Næstormand: Anne Weichardt
Tlf: 32 51 23 94
E-mail:naestformand@roklubbenoeresund.dk

Kasserer: Ole Berg

Tlf: 32 53 32 33
E-mail:kasserer@roklubbenoeresund.dk

Rochef: Allan Elgaard
Mobil: 40 76 74 72
E-mail:rochef@roklubbenoeresund.dk

Matrialeforvalter: Mogens Jørgensen
Tlf: 32 58 49 90
E-mail::matrialeforvalter@roklubbenoeresund.dk

Huseforvalter: Poul  Jahn
Tlf: 32 51 03 24
E-mail:husforvalter@roklubbenoeresund.dk
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