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Indbrud igen

Vi har desværre haft 2 indbrud inden for de sidste 14
dage. Ved det først indbrud tog de vores musikanlæg
og ødelagde nogle af skabslågerne i omklædnings-
rummene ved det sidste indbrud har taget 3 højtaler,
penge og sodavand. Meget tyder på at det nogle af
vores egne, for de har med stor sandsynlighed nøgle
til klubben, samt et rigtigt godt kendskab til hvad og
hvor vi har vores ting.
Vi har derfor besluttet at skifte nøgler.
Vi giver politiet en medlemsliste.
Vi sætter video overvågning op.

Jan Palm

Medlemsmøde

Formandsmøde

27. januar var Roklubben Øresund vært for
København Kredens Formandsmøde, der var 37
deltagere.

Havneklubben 12½ er endnu ikke optaget som
medlem i DFfR, men det er lige på trapperne.
Der er 2 sejlhastigheder i Københavns Haven, 5 knob
for lystsejlere og 10 knob for erhvervssejlads (gælder
f.eks. HT-vandbussen).

Formanden for København Kredsen skal til møde
om sikring af  havnen. Bl.a. vil han forsøge at få
havnen til at forstå at det ikke er særligt sikkert for en
robåd at skulle krydse 2 havne løb hvis man vil ro
nord på. Roklubberne i havnen vil meget gerne igen
have lov til at ro ud og ind af  Kronløbet.

Møder

12. 13. marts afholdes DFfR’s generalforsamling på
Menstrup Kro
Roklubben Øresund har generalforsamling den 8.
februar.
Roseminar for København Kredsens Rochefter den
26. april.

Udvalgs nyt

Stine Larsen(tidligere Øresund) foreslås som
ungdomsudvalg formand for København Kredsen.
Anne Marie Hein og Mette Bacher bytter
arbejdsområde i København Kredsen.

Kursus

Torsdag den 3. marts begynder dette års
lokalstyrmandskursus, du kan nå at melde dig til
endnu.

Møffe

Generalforsamling den 8. februar

2005

Roklubben Øresunds generalforsamling blev holdt
sammen dag som det var valgdag, men det var os
som havde sat datoen først og ikke Anders Fogh.
Til trods for at det var valgdag og valgaften var der i
alt 26 fremmødte.

Irene Dahl blev valgt til dirigent og efter at havde
konstateret at generalforsamling var lovlig og
beslutningsdygtigt gik det ellers bare der ud af under
Irenes kyndige ledelse.

Næste punkt på dagsorden efter valg af dirigent var
formandens beretning, som her bringes i den
originale udgave.

Beretning 2004

Sæsonen 2004 har ikke været noget at råbe hurra for,
der var rigtigt mange dage med regn og blæst. Dette
holdt dog ikke Øresunds seje roere fra at få roet en
masse km. nemlig 19.415 km. en tilbagegang på 2.421
km. Hertil kommer de 3.704 km. som ældreroerne
har roet, en lille tilbagegang på 60 km. man må vel
sige at det udtryk for en stor stabilitet, vejret til trods.

Dette giver anledning til at uddele flg. guld og
sølvåre:

Guldåre:
Birgit Sonne 2.292 km.
Ingolf  Pedersen 2.263 km.
Jan Palm 1.415  km.

Sølvåre:
Hanne Vinther 912 km.
Poul Jahn 872 km.
Kurt Holm 820 km.
Lene Jacobsen 801 km.

Her er der tale om en lille tilbagegang på 1 guld og 1
sølvåre



Lokalstyrmandskursus:

Der blev ikke afholdt noget kursus i 2004 fordi der
ikke var tilslutning nok.

Lokalfarvandet:

Der skete rigtigt meget i vores lokalfarvand, man
begyndte arbejdet med Strandparken, der blev bygget
en badeanstalt mellem den nye lystbådehavn og
femøren, Sundby sejls havn blev uddybet og så der er
stadigvæk en masse i gang ved Prøvestenen. I den
kommende sæson vil der også være meget stor
aktivitet i vores nordlige lokalfarvand, så vi må
"bare" håbe at vi får en kystlinie at følge når vi roer
nord på, indtil Strandparken bliver færdig til august i
år. Jeg vil lige benytte lejligheden til at minde om at
det ikke er tilladt at ro ind i et arbejdsområde. Det er
jo som bekendt afmærket med gule bøjer.

Instruktion:

I år annoncerede vi efter nye medlemmer, og vi havde
et åbent hus arrangement. Det gav meget stor respons,
vi fik så mange tilmeldinger at det var nødvendigt at
lave to senior og et ungdoms hold til instruktion. Vi
ændrede også på instruktionsformen, efter et møde
med instruktørerne, blev vi enige om at lave de to
første instruktioner på land, d.v.s. i ergometer, på
vores nye robassin „Godtbegyndt“ på sikkerhed og
behandling af  vores både. Jeg tror godt at jeg kan sige
at der var tale om stor succes, man kunne tydeligt
mærke på kaninerne at de viste en masse om hvordan
man ror og de kendte en del til kommandoerne,
første gang vi kom på vandet. Sidst men ikke mindst
så var både instruktørerne og kaninerne tilfredse med
den nye form, vi fik kun positiv kritik fra kaninerne.
Jeg vil her benytte lejligheden til takke alle
instruktørerne for det kæmpe arbejde i gør hvert år.

Fastholdelse af  Kaniner:

Det er stadigvæk svært at fastholde vores nye
medlemmer, jeg ved ikke hvad vi skal gøre for fange
deres interesse for vores vintertilbud, for så længe det
er godt vejr, og der er rosæson, går det meget godt. I
vintersæsonen ser vi ikke meget til dem, så jeg er
meget spændt på at se hvem der kommer når det
bliver forår. Måske giver det et fingerpeg når vi ser
tilmeldingerne til lokalstyrmandskurset. Vi skal hele
tiden huske på at hjælpe vores nye medlemmer, og os
selv, til nogle gode og positive stunder i vores klub.

Ældreroerne:

Er stadigvæk et meget stabilt aktiv for Roklubben
Øresund, de har stort fremmøde hver onsdag, og
mange på vandet. Jeg ved ikke hvordan de gør, men
de trække medlemmer helt fra Helsingborg i Sverige.
Når de ikke roer hjælper de med en masse af de ting
vi hele tiden skal have gjort ved klubben og
materiellet.

Ungdomsroning:

I år fik vi en ungdomsafdeling op at stå. Masa
kontaktede os og tilbød sin hjælp, han havde nogle
ideer med at kontakte nogle skoler for at få noget i
gang.

Han fik hurtigt en aftale med en skole om at de skulle
komme ned og prøve hvad vi havde at tilbyde når det
blev varmt nok. Men allerede ved vores åbent hus
arrangement fik Masa en hel del medlemmer og nok
at se til. Da dagene kom hvor skolen skulle komme
havde vi desværre ikke kapacitet nok til at tage ret
mange af dem ind, men de fik en god fornemmelse
af  hvad roning er.
Der var en masse opstarts problemer fordi der kun var
Masa som instruktør og styrmand. Vi fik etableret
noget hjælp fra nogle af  klubbens instruktører, og vi
gav dispensation til at ro i konvoj, når der manglede
styrmænd.

Bådene:

Vi har i sæsonen 2004 haft en del store skader på
bådene, de er med meget stor sandsynlighed opstået i
arbejdsområdet ved at påsejle sten eller lignende. At
vi har fået disse skader er ikke det værste, men at man
ikke har fundet anledning til at beskrive hændelsen i
ankeprotokollen er meget værre. Det er f.eks. meget
vigtigt at få lukket lakskader hurtigt så der ikke
trækker vand ind i træet.

MAN SKAL SKRIVE I ANKEPROTOKOLLEN.

Også i år gør medlemmerne et stort arbejde med at
vedligeholde vores bådepark, vi har stadigvæk nogle
både af  ældre dato som kræver meget arbejde.

Vi blev enige om at hjælpe Sakskøbing roklub efter
deres meget uheldige oplevelse da deres klub brændte
sidste år. Vi har vedtaget at give Trekroner til dem
sådan at de har noget at ro i når deres sæson
begynder.



Klubhuset:

Vi har fået sat nye vindskeder på ud mod vandet og
ældreroerne er i gang med udskiftningen inde i
gården. Vi har bestilt en flagstang som bliver sat op
på gavlen af  bådehallen inden standerhejsningen.

Af økonomiske grunde opsagde vi aftalen om
rengøring med "Hvide Rose" vi gør det nu på en
anden måde, og det er meget vigtigt at vi alle
sammen hjælper til. Med tilgangen af de nye
aktiviteter som ungdomsafdelingen har givet, er
gang i klubben hver dag, på nær fredag.

Økonomi:

Det ser ud til at vi har fået Roklubben Øresund ind
på rette kurs. Vi fik en del nye medlemmer, vi
ændrede på rengøringen, vi fik lavet en hjemmeside
hvor „Stroken“ nu bliver lagt ud på. Vi har ikke
kunne gøre noget ved forsikringen bl.a. fordi vi har
en 5 års aftale, og de ikke er til at tale med, efter det
skadesforløb vi har haft (indbrud) DIF er i gang med
at forhandle en ny aftale på plads om de fælleds
forsikringer vi har, og i den forbindelse bliver der
måske mulighed for at vi kan flytte til det nye selskab,
vores aftale udløber med udgangen af  dette år. Hvad
varmen angår, er det svært at spare, uden at vi skal
investere i et nyt varmeanlæg. Det eneste vi kan gøre
uden investering er at tilskynde alle medlemmerne til
at tænke sig om i dagligdagen.

Sidste år nedsatte vi et jubilæumsudvalg som har
gjort et kæmpe stort arbejde med bl.a. at skaffe penge
fra div. fonde og lotterier til den nye båd som vi
havde bestilt i anledningen af  klubbens 75 års
jubilæum. Båden er leveret og betalt.

Tutten:

Vi har ikke lavet ændringer, for det køre udmærket,
som det gør. Og det ser ud til at man de fleste gange
husker at lægge penge for det man har taget.

Aktiviteter:

Dragør roklub fastholdte deres udfordring
"Klabautermanden" fordi de ønskede revanche for de
sidste års nederlag, og det var meget tæt på at
lykkedes for dem, de havde sat alle sejl til og var
måske lidt heldige med vejret nogle gange, så efter
fintælling blev resultatet tæt på uafgjort. Vi er enige
om at tage et år mere fordi det giver god aktivitet, og
ikke mindst så har afslutningsfesten udviklet sig til et
virkeligt højdepunkt i sæsonen med god mad og en
masse spændende øl.

Hanne Vinther stod også i år for en række søndags
langture, sammen med SAS, hver den første søndag i
måneden, med stor succes og flot deltagelse hver
gang.

Vi fastholdt vores tradition med deltagelse i sved på
panden af flere hold.

Vores deltagelse i Amagerregattaen var en meget
positiv oplevelse, efter en heldig lodtrækning og et
stort benarbejde af rochefen fik vi mange både på
vandet. På et tidspunkt førte vi faktisk løbet. Det var
først i de sidste løb vi faldt tilbage, fordi vores
manglende bredde meldte sig, det er jo stadigvæk de
samme „gamle“ roere der roer med i de fleste løb.

Årets Kanindræbertur gik til Skælskør det blev en
rigtig god tur, for første gang tror jeg, havde vi
ungdomsafdelingen med, og det med stor succes.
Selvom det blæste en hel del og at der var sejler træf
for unge mennesker på havnen, fik vi roet begge dage.
Det eneste der er lidt ærgerligt med disse ture er at der
ikke er særlig stor opbakning fra de nye kaniner.

Der har også været flere ferielangture i Tyskland og
Danmark.

Ud over de langture som Hanne Vinther arrangerede
var der tur Strukmannsparken og til Lagkageroning,
ingen af disse ture blev dog i robåd, men i bil fordi
det blæste alt for meget.

Hjemmesiden/Stroken:

Vi har stadigvæk et flot klubblad, som vi kan være



meget stolte af. Det udkommer desværre ikke mere
som blad, men som en pdf fil på vores nye
hjemmeside. Annemette Mahler gør et kæmpe og flot
stykke arbejde med udviklingen og vedligeholdelsen
af hjemmesiden. Selvom det er ærgerligt at vi ikke
mere får Stroken tilsendt mener jeg at vi har fået
rigtigt mange fordele ved den løsning vi har valgt, vi
kommer ud til mange flere mennesker, og har
mulighed for hele tiden at få informationer ud meget
hurtigt. Vi havde flere henvendelser fra folk som
ønskede at komme til at ro sidst på sæsonen, dette
kunne desværre ikke honorere fordi vi langt ude over
instruktionsperioden. Vi tilbød selvfølgelig at de
kunne være med til vinteraktiviteterne, hvilket en
faktisk takkede ja til. Vi kontakter de øvrige til foråret
når vi er klar med instruktionsplanen.

Fremtiden:

Kommer til at stå i Jubilæets lys. Efter at
jubilæumsudvalget nu har arbejdet alene i et helt år,
er det tid til at vi skal have flere til at påtage sig
opgaver, for nu er det alvor. Vi starter med officiel
standerhejsning og bådedåb den 2. april og den 10.
juli har vi reception i anledning af vores 75 års
jubilæum.

Den sidste lørdag i august er vi værter for
Amagerregattaen som også har jubilæum, 50 år.

Jeg håber meget på jeres opbakning når vi skal have
fyldt de enkelte udvalg op under punktet eventuelt.

Vi forventer at der bliver opslutning til
Lokalstyrmandskursus i år. Om vi orker at lave åbent
hus ved jeg ikke, men vi skal i hvert tilfælde tilbyde
instruktion.

Og så skal vi bede til vejrguderne om godt vejr så vi
kan komme ud på en masse gode roture.

Tak:

Til alle som har støttet Roklubben Øresund
økonomisk og på anden måde i året der gik.

På bestyrelsens vegne
Jan Palm

Beretning blev godkendt af forsamlingen.

Herefter gik vi videre til godkendelse af regnskab og
budget. Heller ikke dette gav anledning til de store
sværdslag, vi har nedbragt omkostninger betragtelig

til Storken og rengøring, som bebudet på sidste
generalforsamling. Tutten giver et fint overskud.
Regnskab og budget blev godkendt.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, og tænkt det
blev også vedtaget uden indvindinger.

Der var ikke indkommet nogen forslag, så det punkt
kom vi meget let og elegant henover.

Så var det blevet tid til sandwich pause inden vi
skulle til og i gang med kampvalgene.

Formand Jan Palm, rochef  Allan Elgaard og
materialeforvalter Mogens Jørgensen var på valg og
de blev enstemmigt genvalgt. Kassereren ønskede at
udtræde midt i valg perioden, derfor skulle der
vælges en ny kasserer for et år. Bestyrelsen foreslog
Kurt Holm, og sørme og ikke også han blev valgt
enstemmigt.

Så var det blevet tid til at vælge suppleanter og her
var Michael Hansen og Kurt Holm på valg, Kurt
kunne jo ikke genopstille til suppleant, når han nu
var blevet kasserer, da havde bestyrelsen forudset, så
de forslog Lene Jacobsen. Behøver jeg at sige at både
Michael og Lene blev valgt uden kampvalg.

Ungdomsleder Masa blev ligeledes genvalgt uden
kampvalg.

Nu var turen kommet til de 2 revisorer Irene Dahl og
Annemette Mahler, samt suppleanten Leif  Jönsson,
heller ikke her var der nogle som stillede op til
kampvalg.

Herefter gik vi over til eventuelt hvor Hanne Vinter
fortalte om jubilæumsudvalgt, hvad det havde
foretaget sig og hvad der videre skulle ske. På mødet
blev der valgt formænd til de forskellige udvalg. (læs
mere om dette andet sket i bladet.

Generalforsamlingen sluttede med at vi råbet et 3-
foldigt leve for Roklubben Øresund.

Hvad der skete der efter ved jeg ikke, jeg skulle skynde
mig hjem og se valg i fjernsynet og drikke
valgrødvin.

Referent efter bedste evne.
Annemette alias Møffe



Forårsrengøring 19. marts 2005

Så er det igen blevet tid til forårsrengøring i
Roklubben Øresund. Vi begynder med morgenkaffe
kl. 9.00.

Vi skal meget gerne nå at lave følgende:

· Rengøring af  klubstue, gang, køkken,
omklædningsrum mv.

· Spule sauna
· Sætte ny flagstang op til stander
· Orden lys i bådehallen
· Skifte pakninger i vandhaner
· Skifte toilet
· Installere udendørs lys
· Diverse el-reparationer

Tilmelding til forårsrengøring kan ske ved at skrive
sig på listen, der hænger neden i klubben.
Hvis du ikke har mulighed for at komme ned og
skrive dig på listen, kan du ringe til klubben på
telefon 32 52 18 62 og få en til at skrive dig på listen.

Jeg håber på stort fremmøde, så vores klub kan vise
sig fra sin flotteste side til standerhejsningen den 2.
april 2005.

Med venlig hilsen

Poul Jahn

Roklubben Øresunds 75 års

jubilæum

På generalforsamlingen fik vi fundet nogle formænd/
primus motorer til de forskellige udvalg - plus at en
del medlemmer skrev sig på som udvalgsmedlemmer;
klar til at yde en indsats.

Standerhejsning lørdag 2. april 2005

Formand Mette Grau (tlf. 3252 7717/21 20 4702)

Mette har påtaget sig ansvaret for at fremtrylle en
buffet til receptionen efter taler, standerhejsning og
båddåb samt jomfru-rotur. Så her skal bruges folk til
køkkenarbejde, til at opstille borde og stole, dække
borde, stå i fadølsbar, etc.

Til forårsrengøringen den 19. marts opsættes
flagstang på bådehallen, og det bliver herefter
klubstanderens faste plads. Flagstangen på

græsplænen er nu forbeholdt det flotte Dannebrog
splitflag med DFfR bogstaverne på.

Der afholdes møde herom med fordeling af
opgaverne i klubben mandag den 28. februar kl.
19.30. Men ellers kontakt Mette på tlf. 3252 7717/
2120 4702 - eller tilmeld dig på opslagstavlen.

Jubilæumsfest søndag 10. juli 2005

Formand Hanne Vinther (tlf. 3252 0106/4034 7535)

På vores hjemmeside er der nu mulighed for at
tilmelde sig jubilæet med angivelse af  navn, hvornår
man har været eller er medlem, samt om man gerne
vil deltage på en kort rotur kl. 11.00, som selve
arrangementet starter kl. 13.00 med diverse taler,
efterfulgt at helstegt pattegris og fadøl.

Mette har igen sagt ja til at stå for fremstillingen af en
kæmpe lagkage til om eftermiddagen. Men vi skal
selvfølgelig igen have folk til køkkenarbejde (lagkage
og salat snitteri, natmad), opstilling af borde, bænke,
parasoller og evt. anden overdækning af  gårdhave,
barvagter, etc. Der er allerede mange skrevet på
tavlen, men du er altid velkommen til at kontakte
mig på tlf. 3252 0106/4034 75 35, hvis du vil give en
hånd med.

Amagerregatta

Formænd for arrangement/fest: Anne & Jan Palm
(tlf. 3253 0742/40310742)
Formænd for roningen: Allan Elgaard (tlf.4076 7472)
og Lene Jacobsen (3259 8853)

Amagerregattaen har også jubilæum i år og fylder 50
år - og vi er værter! Datoen er lørdag 27. august 2005.
Amagerregatta komitéen har selv nogle planer for
jubilæet, f.eks. et jubilæumsskrift og måske et „show-
løb“ med roere, som var med til den første
Amagerregatta i 1955. Men vi skal selvfølgelig gøre
vores til, at denne Amagerregatta bliver ekstra festlig.

I skrivende stund regner vi med, at banerne kommer
til at ligge ud for den nye lystbådehavn, da det ser ud
til, at der i lagunen bag rivieraen er hamret pæle i til
bro, som ikke tillader 6 robaner. Dvs. vi på den nye
havn skal have opstillet borde og bænke til tilskuerne,
etableret højtaler/mikrofon til speakning, smøre
sandwich og bage kage samt sælge det, ledsaget af
øl/vand/kaffe.



Om aftenen skal vi jo have banket en fest ned med ca.
100 deltagere, og de skal have masser af  mad, øl og
vin. Såvidt vides, er orkestret engageret.

Er der her, du vil lægge dine kræfter, så kontakt Anne
og Jan Palm mht. arrangementet om eftermiddagen
og aftenen, og kontakt Allan hvis du gerne vil ro.
Lene er som nyslået suppleant til bestyrelsen med til
at stå for det romæssige (udlevering af sikkerhedsnåle
til rygmærker etc.).

Finde tidligere medlemmer

Formand: Hanne Vinther (tlf. 3252 0106/4034 7535)

Som beskrevet ovenfor kan alle nuværende og
tidligere medlemmer tilmelde sig jubilæet på vores
hjemmeside, og det håber vi kommer til at gå godt,
når vi får jubilæet omtalt i Tårnby Bladet og Amager
Bladet, men der vil altid være nogle tidligere
medlemmer, som vi ikke automatisk får kontakt med,
og her må alle hjælpe til. Foreløbig har følgende givet
tilsagn om at gå aktivt ind i jagten: Jeannie Elgaard,
Leif Jønsson, Preben Henningsen og Arne Schultz.

På hjemmesiden kan du se, hvem der har tilmeldt sig
jubilæet den 10. juli, og hvornår de har roet. På den
måde må vi kunne finde „hullerne“ og komme i
gang med at finde frem til de årgange og de tidligere
medlemmer/rokammerater, som vi kunne tænke sig
at gense til klubbens jubilæum.

Jubilæumsskrift

Formand: Annemtte Mahler (tlf.. 3254 8250/2230
8250)

Midt i januar afholdtes det første redaktionsmøde
vedr. jubilæumsskriftet. Følgende er i udvalget: Kurt
Strauss, Hans Bak, Freddy Thorsen, Mogens
Rasmussen, Arne Petersen, Steen Christensen, Palle
Rivold, Anne Weichardt, Jesper Outzen, Lone Eske
Hansen, Birgit Iven og Hanne Vinther.

Skriveopgaverne er delt ud, men har du sjove
anekdoter, frygtelige historier eller gode fotos fra
klubbens 75 årige liv, så lad endelig høre fra dig.
Stoffet er omfangsrigt, så artikler skal være korte - og
frem for alt morsomme! Rygterne vil vide, at ældre-
roerne Finn Aa. Andersen og Arne Schultz vil begive
sig på loftet og se efter kuriosumer.

Næste redaktionsmøde er onsdag den 16. marts.

Jubilæumsskriftet er planlagt til være færdigt ca.1
måned før jubilæet.

Hanne Vinther

TUT NYT

 - husk forårsrengøring 19. marts!

Det går forholdsvis godt med at få tutvagterne besat.
Tak for det! Men der er stadige ledige pladser, så skriv
dig på listen på døren ind til Tutten.

Det er jo vanskeligt at beregne, hvor meget mad man
skal lave om tirsdagen, så tommelfingerreglen om
vinteren er, at man max. køber ind for 300 kr., hvilket
svarer til 12 spisende á 25 kr. Så giver det i hvert fald
ikke tab ...

Det kan være endnu sværere om sommeren at
beregne madindkøb. For er det godt vejr, kommer der
måske mange og ror og spiser. Og omvendt er det
dårligt vejr, ja så er vi måske ikke så mange. Og nogle
gange har vi været rigtig mange til roning, og
Tutvagten er gået i koma over nok ikke at have mad
nok, hvorefter halvdelen af roerne tager hjem direkte
efter roningen og ikke spiser med.

For at hjælpe lidt herpå, vil der på sedlen, hvor vi
skriver os på til roning, i sæson 2005 være et lille felt
med „spisning“. Så ved Tutvagten nogenlunde, hvor
mange spisende man skal regne med.

Tutvagten har jo købt ind, før vi mødes til roning.
Men hvis Tutvagten ved, nogenlunde hvor mange vi
bliver til spisning, så kan der evt. hentes flere



madvarer lige ovre i Netto - eller tages mere ud af
fryseren. Og omvendt, er der få tilmeldt spisning, så
behøver man ikke tage en hel masse ud af fryseren,
og for mange indkøbte råvarer kan fryses ned.

Så vil nogen sikkert spørge: Hvorfor kører vi så ikke
bare med fast tilmelding til spisning f.eks. ugen før?
Svar: Man kunne frygte, at folk blev væk fra
klubaften, fordi de ikke havde fået tilmeldt sig
spisning - og så stort er problemet heller ikke med at
beregne maden, idet vi jo nogenlunde er de samme,
som kommer til klubaften.

Og så vil jeg lige minde om forårsrengøring den 19.
marts. Her håber jeg nogen af dem, som er flinke til
at tage tutvagter, også vil tage en tørn i køkkenet.
Man må jo indrømme, at det kniber med den daglige
rengøring i Tutten, fordi vi ikke er et fast Tutudvalg,
som har regler for rengøring og tager sig af det. Så
køkkenet trænger til en ordentlig afsæbning.

Hanne Vinther

Teatertur

Så var det igen tid til den store teatertur.

Vi skulle ind på Aveny T og se „Den store
Mandolinfeber“ med Emmas Dilemme. Emmas
Dilemma består af 5 kvindelige skuespillere der har
skiftende roller i stykket.

På trods af den hylende vind mødtes vi alle i god tid
i baren. Efter en lille opstrammer kunne vi så begive
os ind i salen. Jeg kom til at sidde ved siden af  Jan
Palm der helt bestemt mente at han havde fået
barnesædet. Han tog nærmest stolen på da han satte
sig, og jeg frygtede for, at vi i pausen skulle se ham
rende rundt med stolen klistret til ryggen.

Tæppet gik op, og jeg vidste med det samme, at vi var
gået forkert. Vi var landet midt i El-Gigantens
fjernlager kort før udsalgsstart. Det flød med hårde
hvidevarer, endog i op til første sals højde.

Selvfølgelig var vi ikke gået forkert, det viste sig blot
at være scenografen der havde fået et godt tilbud, han
ikke kunne afslå.

Den første der toner frem på scenen er Anders Fogh
Rasmussen – hvad laver han dog her???

Det gik aldrig op for mig. Det var et noget specielt
teaterstykke. Der var som sagt kun kvindelige aktører
og der ligger måske forklaringen. Der er ingen tvivl
om at skuespillerne har moret sig kosteligt under
prøverne. Sjovt var det da, men nogen rød tråd fandt
jeg ikke. Handling, tja…..ham Anders Fogh spiller
vist hovedrollen. En lille betragtning skal ikke
udelades. Det er morsomt at iagttage, at så snart der
er tale om kvindelige skuespillere,er det meget mere
legitimt at bruge nogle endog meget sjofle ord, som
jeg slet ikke vil nævne her (det må jeg ikke for min
far).

Pludselig skulle vi til pause, og efter noget besvær
lykkedes det Jan Palm at krænge stolen af  sig. Jeg
foreslog, at vi efter pausen skulle smøre stolen ind i
brun sæbe således at han - med et stort SVUP -
hurtige kunne komme hjem.

Anden halvleg må jeg indrømme var betydelig bedre,
eller også var jeg ved at finde en handling i
komikken. Især en scene hvor vores hovedperson blev
hjemsøgt af  sine fædrene ophav fra vore dage og helt
til Tolderlundmanden – som for øvrigt var udstyret
med en tissemand der lignede en cocktailpølse der
vistnok smagte sprød og lækkert.

Efter forestillingen var slut kom en scenearbejder og
fortalte, at de nu frarådede al unødig udkørsel, og
han opfordrede alle til at gå lige hjem.



Det gjorde vi så, men vi slog lige et sving omkring
roklubben hvor Else Marie Kristensen og Hanne
Vinther tradionen tro havde kreeret et måltid mad.

Vi var 36 medlemmer til dette arrangement der
bestod af champagne til velkomst, rejecocktail samt
svinekød med ingefær og nudler. Prisen for dette var
kr. 80,00 incl. gebyr for teaterbilletterne – nogle
rundede op, hvilket gav et lille overskud til
bådfonden.

Formanden takkede Else Marie og Hanne for
arrangementet som de nu har stået for i over 15 år.
Jeg vil også gerne takke dem, og jeg ser med
spænding frem til hvad næste års teatertur byder på.

Erik Weichardt
Den udsendte kritiker

KM -jæger festen

Da Møffe og jeg var de første, der ankom til festen
lørdag, og de sidste der gik – efter at have været
meget fornuftige i baren med GT’er de første 2-3
timer søndag, mener vi helt klart, at vi bedst kan
skrive om KM jæger festen den 22. januar.

Oprydningen søndag kender vi desværre ikke noget
til, da vores tilstand simpelthen ikke tillod os at
deltage.

Forud for festen, havde der været afholdt et effektivt
festudvalgsmøde, hvor Ingerlise, Bjarne og Holger
deltog fra ældre-roerne. Og Lene og Mogens (fordi de
usportsligt havde nået deres km-mål og ikke skulle
betale en krone til festen) samt Annemette og mig
deltog fra senior-roerne.

Det blev hurtigt bestemt, at emnet skulle være
cowboy-fest, dels fordi det er rimeligt nemt at finde
en udklædning, der passer – dels fordi rekvisitter som
saloon-døre og barskilt allerede findes i klubben. Et
50/50 mix af cirka 40 ældre- og senior-roere deltog.

I anledning af  H.C. Andersen året havde Møffe lavet
papirklip i form af kaktusser til at hænge i vinduerne,
og så havde hun printed en "wanted" list ud på hver
KM-jæger med krav om indbetaling af  udestående
gæld.

Ingerlise havde udfrynset de nydeligste ternede
servietter – og sørget for at vores stor-sponsor Anne
Palm havde fået helt sin egen hædersplads med
dækkeserviet og det hele.

Døden, i skikkelse af Michael Hansen, stod for
inddrivelsen af KM-gælden og kom med kække
bemærkninger til medlemmerne om, at de skulle
huske penge til færgemanden over til dødsriget.



Specielt dem, som var overvægtige, kørte på
motorcykel, havde været på hospitalet, havde dårlige
drikkevaner, etc. – og det dækker jo næsten os alle
sammen, fik et ord med på vejen. Alt sammen vakte
megen moro.

Kun én stor-sponsor var ikke dukket op – og det var
Mette Grau, troede vi da! Ikke én havde genkendt
hende i hendes forklædning som bedemand uden
briller og med sort skæg og paryk.
Overfor mig præsenterede hun sig som hr. Gravesen
og nægtede at deltage i hesteskokastningen, fordi hun
ingen briller havde på. Og alligevel kunne jeg ikke
kende hende – min rokammerat igennem over 25 år!
Underlig fornemmelse at stå at tale med én, man ikke
aner, hvem er, og som tilsyneladende kender dig
godt. Jeg var dog godt tilfreds med ikke at blive taget
mål af  til kiste, som hun gjorde ved mange andre
medlemmer!

Så ikke sært gik prisen for bedste udklædning for
kvinder til Mette, bedste udklædning for mænd til
Finn Aa. Andersen som sherif – man må jo sige den
tidligere formand har formatet og gangarten til at
passe til rollen. Og Michael fik trøstepræmien for sin
udklædning som Døden.

I løbet af aftenen prøvede vi at afsynge nogle sange
fra klubsangbogen, akkompagneret af Finn Aa. på
harmonika – med liden succes, må vi indrømme. Vi
må se at komme i træning! Det lader til, at anarkistisk
sangforening har formået at få ødelagt
sangtraditionen i vores roklub!

Da Anne Jahn inviterede til en gang line dance,
sprang alle op ad stolene og prøvede efter bedste evne
at danse på linie. Godt forsøgt!

Tak til alle gæster og til festudvalg. Og tak til Vor
Herre for at beskytte Møffe og mig for andre uheld på
hjemturen fra roklubben end det hegn, Møffe kørte
ind i, og den isbeklædte vandpyt jeg væltede i.

Annemette (alias Møffe) & Hanne V.

PS
Hvem tager initiativ til KM-jægeriet i 2005 – og
efterfølgende fest?

Roer service

I sidste Stroke kom vi med nogle datoer for
madpakketurene, hvor én dato var blevet forkert;
nemlig Grundlovsdag, som var blevet til den 6. juni
og ikke den 5. juni. Derfor gentager jeg lige kort
datoerne:

Søndagsturen med Roklubben SAS:

1. maj: Københavns Havn

5. juni: Saltholm/Peberholm rundt

3. juli: Amager rundt

7. august: Tur fra Humlebæk Roklub

4. september: Fra Rokl. SAS til Ishøj (måske længere
sydpå).

NYT, NYT, NYT!

18-19. juni: Fælles weekendtur med Roklubben SAS
til Nivå. Hvis nogen allerede tager afsted fredag aften,
kunne der måske blive tale om en tur på Bakken?
Primus motor er Søren Uldall fra SAS.

I Københavnskredsen er der desuden følgende ture:

Torsdag 5. maj: Kr. Himmelfartstur til Struckmann
Parken

Onsdag 8. juni: Lagkagetur til Gefion i
Svanemøllehavnen

Se www.roning.dk og opslagstavlen for følgende

ferielangture:



DFfRs Motion- & Turudvalg har følgende
ferielangture:

1-8. juli: Holland (12 både/40 deltagere). Deadline
7.2.

15-30. juli: Sognefjorden/Jotunheim (6 både/20
deltagere), 1 uges rotur, 1 uges vandretur.

22-30 juli: Sognefjorden (6 både).

Deadline for tilmelding er 15.3.

30. juli-7. august. Københavnskredsen afholder
ferielangtur til skærgården nord for Göteborg.
Tilmelding 15. maj. Se mere herom i Den Røde
Mappe.

Ekstra tilbud via Søren Uldall (2889 7 23 eller mail:
suldall@sport.dk) fra Roklubben SAS:

3-10. september: 203 km roning på den smukke
Douro flod i Portugal. (40 deltagere).

Det portugisiske roforbund står for turen. Står også
på www.roning.dk.

Tilmelding og betaling seneste 31. maj 2005.

Og hvis du kan „fedte“ dig ind hos Søren Uldall, har
du måske også mulighed for at komme på en langtur
på Silkeborgsøerne fra 7-11. august, måske efterfulgt
af  Skanderborg Festival 11-14. august.

Hanne Vinther

Ordensregler for rengøring

• Der bliver gjort rent 3 timer hver fredag.

• Alle skal rydde op efter sig selv.

• Hvis man har slæbt en masse ind (f. eks. jord
på fodtøj efter at have lavet aktiviteter på græsplænen)
skal man gøre rent

• Efter sig ved at vaske gulvet om nødvendigt.

• Køkkenvasken skal altid rengøres efter brug.

• Skraldeposerne skal tømmes hver gang
køkkenet har været i brug.

• Gulvet i køkkenet skal vaskes hvis man har
svinet det til.

• Brugt service skal sættes i opvaskemaskinen og
denne startes, rent service tages ud og sættes på plads.

• Hvis man bruger klubbens duge skal man sørge
for at de bliver vasket, så de er klar til den næste.

Du kan se på skemaet herunder hvad der bliver gjort
ved rengøringen om fradagen.

Rengøring om fredagen

Herreomklædning:

Gulvet vaskes hver gang.
Bruserummet rengøres og riste renses.
Toilet og håndvask rengøres.
Papirkurv tømmes.

Dameomklædning:

Gulvet vaskes her gang.
Bruserummet rengøres og riste renses.
Toilet og håndvask rengøres.
Papirkurv tømmes.

Herretoilet:

Gulvet vaskes hver gang.
Toiletter, urinal og håndvask rengøres.
Håndklæder skiftes.
Vask i forgang rengøres.

Dametoilet:

Gulvet vaskes hver gang.
Toiletter og håndvask rengøres.
Håndklæder skiftes.

Køkken:

Gulvet vaskes hver gang.

Klubstuen:

Gulvet fejes/støvsuges hver gang.
Gulvet vaskes efter behov.

Gangen:

Støvsuges efter behov.
Affaldsspand tømmes.



Sladderspalte

Baby-boom på Sønderholm Alle. Anja og Henning
er blevet forældre til en velvoksen roer, den 9. januar.
Tillykke til Christian med "lille"søster.

Lille Nadja fastslot prompte, at der ikke var noget
mad til hverken Mogens eller morfar Kurt, da de
havde ødelagt båden i værkstedet. Der havde
simpelthen lavet hul i den. Det hjalp dog lidt på
Nadjas humør, da d’herrer viste hende "lusen", som
skulle i hullet. Og så var der mad alligevel!

Mere om morfædre. Poul Jahn skal være morfar! Og
det har han glædet sig til, lige siden datteren blev født
for ca. 20 år siden! Anne Jahn er også begejstret, men
lægger p.t. flest kræfter i at få „smidt“ de sidste af
deres eget kuld ud af huset, inden barnebarnet gør sin
entré.

Udtalt af en utilfreds bordel-mutter Ingerlise til
cowboy-festen: „Der er ikke meget forskel på
mændene til hverdag og til fest! Det er de samme
slidte cowboybukser, de har på - den eneste ændring
er, at de har en klud om halsen!“

Så meget bøvl for ingenting! Først blev der optaget et
helt gulv af  gode brædder, som kunne gå i
roklubbens brændeovn. Trailer blev lånt, og to læs
brædder kørt i tørlæ hos et medlem, hvorefter

ældreroerne lånte trailer og kørte de to læs brædder
til roklubben for senere at skære dem op til brænde.
Inden det skete, er der nogle „flinke mennesker“, der
har hentet de to læs brænde, som lå ud for klubben.
Så nu er vi af med dem .... Nogen gange behøver
man slet ikke bede om hjælp, før den er der ?!?!?! Så
nu mangler klubben fortsat brænde til brændeovnen!

Statistikker

Gang pr. 17. februar 2005 i  meter

Birgit Sonne 273.000
Ingolf  W. Pedersen 263.000
Aanne Weichardt 176.000
Irene Dahl 166.000
Leif Jønsson 155.000
Lene Jacobsen 74.000
Katrine Kragh 61.000
Jeannie Elgaard 50.000
Lena Juhl 32.000
Anne Palm 30.000
Christel Lundal 20.000
Anne Jahn 18.000
Hanne Vinther 12.000

Roergometer pr. 21. februar 2005 i meter

Freddy Thorsen 280.000
Jan Palm 235.000
Poul Jahn 176.000
Kurt Holm 145.000
Palle Rivold 134.000
Bente Rivold 55.000
Lena Juhl 37.000
Lene Jacobsen 18.000
Hanne Kierkegaard 18.000
Helge 15.500
Vivian Jensen 12.000
Katrine Kragh 11.000
Kevin Gress 10.500
Ingolf  W. Pedersen 10.300
Alex Vestergaard 9.500
Anne Palm 6.500
Anne Jahn 6.000
Mogens Jørgensen 5.000
Allan Elgaard  1.500
(det tror vi ikke på)


