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Lokalstyrmandskursus
teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006

praktik 18. og 20. april 2006



Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

På generalforsamlingen blev spørgsmålet om
rygepolitik i Roklubben rejst. Kom med dine
synspunkter på medlemsmødet i marts.

Svømmeprøve

Den 17. marts kl. 18.00 vil der være mulighed for at
aflægge svømmeprøve i svømmehallen på Korsvej
Skole. Vi tager nogle årer med, så der vil være
mulighed for at svømme mellem 2 årer og ved
selvsyn konstatere, hvor meget de egentlig kan holde
oppe - prøv det - det er en rigtig god øvelse. Vi vil
også tage nogle redningsveste med, så du kan prøve
at tage vesten på i vandet.

Måske vi kunne drage tilbage til klubben og spise lidt
sammen bagefter?

Anne W.

Teateraften

Vi er 41, der skal på Gladsaxe Teater og se „Mit
Eventyr“ den 4. marts kl. 16.00 med efterfølgende
middag i roklubben.

Betaling for billetterne er i år mest sket ved netbank-
overførsler, så det har været dejligt nemt at få pengene
ind og billetterne afleveret.

Vi har hængt kopi af  tilmeldingslisten op på tavlen i
gangen af hensyn til at koordinere kørslen til og fra
Gladsaxe i biler. Mangler du et lift, så se på listen,
hvem du kan køre med, og kontakt selv
vedkommende for nærmere aftale om træffested, etc.

Menuen, som betales på dagen, bliver en buffet,
bestående af laksetærte og pasta-tun-ret, kold skinke
med ravioli salat og ovnbagte grøntsager samt ost og
frugt.

Irene har sagt ja til at lave ravioli-salaten, og Mette
kommer ned og snitter grøntsager sammen med os.
Ergometer-roerne, som ror marathon 8GP om
formiddagen, dækker borde. Så arbejdet er blevet
fordelt.

Vi glæder os til en forhåbentlig hyggelig aften, som
teateraftenen plejer at være.

Else Marie & Hanne V.



Sankt Hans aften

Ja - det er jo som sædvanlig den 23. juni. I år er det
er fredag og vi vil lægge op til fest. Mon ikke vi griller
en pattegris?! Og heksen vil futte af på bålet senere på
aftenen. Sæt X i kalenderen og hold øje med Stroken
og opslagstavlen, når vi kommer hen på året, hvor
temperaturen forhåbentlig bliver rigtig dejlig varm.

Anne W.

Madpakketure 2006

Hver den første søndag i måneden er der
madpakketur - heldagsture på ca. 30 km. Dette sker i
samarbejde med Roklubben SAS med mulig
deltagelse også fra Dragør, B&W samt Skovshoved
Roklub.

Søndag den 7. maj

Vi ror fra Roklubben Øresund ind til Københavns
Havn og spiser frokost i Roklubben SAS. På vejen ud
går vi bagom Holmen, igennem Christianshavns
kanal og ned til Islands Brygge. Hjemover ror vi
igennem Frederiksholms kanal forbi Christiansborg.
Hvis vejret ikke tillader roning på Øresund, ror vi fra
Roklubben SAS og havnen rundt.

Søndag den 11. juni

Vi prøver igen at komme Saltholm rundt, og det er
denne tur Dragør, B&W samt Skovshoved er specielt
interesserede i at deltage i. 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 2. juli

Amager rundt. Dette bliver den længste madpakketur
på ca. 45 kilometer. Vi mødes i Roklubben SAS og
starter ud gennem slusen. Derefter sydom Amager
med frokost i Dragør.

Søndag den 6. august

Vi låner både i Skovshoved Roklub og ror nordover
med kurs mod Rungsted Roklub - den eneste roklub i
Danmark, som har sin egen indsejling, markeret med
bøjer, såvidt jeg ved. Om der er nogen, som skal være
kulturelle og på museumsbesøg på Karen Blixens
Rungstedlund, vil tiden vise.

Søndag den 3. september

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.

Hanne Vinther

Sved-på-panden roning 2006

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 ved
henholdsvis Roklubben SAS og Hellerup Dame
Roklub.

Datoerne er:
Mandag 15. maj - Roklubben SAS
Torsdag 01. juni - Hellerup Dame Roklub
Onsdag 14. juni - Roklubben SAS
Torsdag 29. juni - Hellerup Dame Roklub
Nu med kaniner
Onsdag 02. august - Roklubben SAS
Torsdag 17. august - Hellerup Dame Roklub
Mandag 28. august - Roklubben SAS
Fredag 08. september - Hellerup Dame Roklub
(afslutning)

Den kvikke roer vil bemærke, at der slet ikke er SPP-
roning tirsdage. Det er for at undgå karambolage
med kajakkernes kaproning ved Hellerup Havn.

For at løse problemet med at skaffe både nok til alle
hold, ros der i år i to heat. Første heat går kl. 18.00
og andet heat kl. 19.00. Dvs. to hold kan benytte
samme båd, og langtursstyrmænd kan benyttes flere
gange. Det spiller jo ingen rolle for en
langtursstyrmand at hoppe over i en anden båd og
styre i andet heat, når man kommer ind fra første
heat - eller omvendt. Forhåbentlig undgår vi på den
måde også trailertransport af både med deraf
følgende bøvl ifm. læsning af både og
forsikringsudgifter.



Der ros efter DFfR’s handicap-point-beregning, og der
er præmie til de 3 bedste hold. Dårligste resultat af 8
fratrækkes.

Der er også præmie til det hold der har forbedret sin
tid mest i løbet af sæsonen. Der gives 1 point for at
deltage og 4 points for at forbedre sin tid i forhold til
holdets bedste tid.

Endelig er der præmie til det kanin-hold med flest
handicap-points efter 4 gange.

Som noget nyt beregnes holdets handicap for hver
SPP-roning. Dvs. alle hold skal før start give
dommerbordet en liste med navne og fødselsdatoer
på alle roerne den aktuelle dag.

Antallet af  roere pr. hold er blevet udvidet for at sikre,
at holdene kan stille mandskab hver gang.

På 2-åres hold må max. deltage 5 personer.

På 4-åres hold må max. deltage 8 personer.

Dvs. har 5 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.

Omkring standerhejsning kommer der tilmelding op i
klubben, men du kan godt gå i gang med at finde et
hold allerede nu. Med det nyt set-up skulle nye roere
få lettere ved at komme i gang med SPP-roning, idet
der forhåbentlig er både og langtursstyrmænd nok.

Hanne Vinther

Tutnyt

På generalforsamlingen aflagde vores kasserer Kurt
regnskabsberetning, og Tutten kom ud med et
overskud på 4.250,- kr. i 2005. Tak til alle, der har
medvirket hertil både ved at lave mad - og ved at
købe det samt drikkevarer!

Det var også skønt at få at vide, at der ikke er svind i
Tutten, men at medlemmerne betaler for det, de tager
i det åbne køkken, hvor drikkevarer står frit
tilgængeligt.

På døren ind til Tutten hænger listen for tilmelding
til en tirsdags-tutvagt. Den gælder hele perioden frem
til standerhejsningen. Så skriv dig endelig på.

Det er jo ingen hemmelighed, at jeg selv har taget
mange at tutvagterne, så det var en fornøjelse at se
den tirsdag først i januar, hvor Anne W. og Irene tog
initiativ til at få fyldt tilmeldingslisten ud med
tutvagter helt hen til og med 21. februar. Dejligt!

Hanne Vinther

Generalforsamling

Tirsdag den 7. feb. 2006 blev der afholdt
generalforsamling i Roklubben Øresund. Der var i alt
27 fremmødte.

Dirigent:

Irene Dahl blev foreslået og valgt til dirigent. Irene
kunne efterfølgende orientere forsamlingen om, at
den var mødt om til en lovlig indkaldt
generalforsamling.

Beretning:

I Roklubben Øresund havde vi pr. 31. 12. 2005

71 Seniorer
0 Ungdomsroere
33 Miniroere
29 Passive medlemmer
I alt 133 medlemmer.

Hertil kommer 34 ældreroere som jo ikke alle
sammen er medlemmer af Roklubben Øresund, men
af  ældresagen som låner klubben onsdag formiddage.

Sæsonen 2005 var lidt anderledes hvad vejret angik,
det rigtig gode vejr kom meget sent, og gav en meget
flot afslutning på sæsonen. Dette gav anledning til at
Øresunds roere fik roet 18.697 km. Hertil kommer de
5.169 km., som ældreroerne har roet.

Dette giver anledning til at uddele flg. Guld og
Sølvårer:

Guldåre:
Birgit Sonne 1.807 km
Ingolf  Pedersen 1.803 km
Jan Palm 1.262 km

Sølvåre:
Kurt Holm 1.058 km
Hanne Vinther 978 km
Anne Palm 914 km



Jubilæumsår: Den forløbne sæson har i meget høj
grad været præget af Roklubben Øresunds 75 års
fødselsdag. Vi startede med den officielle DFfR
standerhejsning og efterfølgende reception lørdag den
2. april. Standerhejsningstalen blev holdt af
formanden for DFfR, Morten Espersen.
Københavnskredsens formand Michael Kassow
havde ligeledes ordet og ønskede Øresund tillykke.
Ved denne lejlighed fik vi døbt vores nye båd
„Peberholm“ som bl.a. er betalt af  de meget flotte
tilskud som vi fik fra nogle velvillige fonde. Båden
blev døbt af årets 50 års jubilar Arne Schultz
Christensen.

Vi havde også den glæde at kunne uddele 4 stk. 25
års jubilæumsnåle til

Anne Weichardt, Erik Nielsen, Käthe Rasmussen og
Christian Søe.

Formanden for DFfR Morten Espersen havde uover
sin tale også medbragt to DFfR   langtursnåle som
han overrakte til Anne og Jan Palm.

Søndag den 10. juli indbød vi til fødselsdagsfest med
helstegt pattegris og levende musik. Mange af
Øresunds tidligere medlemmer, som man havde
kunnet få fat i, blev tilbudt en rotur med nogle af
dem de roede med dengang, de var aktive.

Et rigtigt godt tiltag, som mange nød i det flotte
sommervejr.

Det blev en meget fin dag, som de ca. 100 fremmødte
gæster og medlemmer nød i fulde drag.

Jeg vil endnu engang benytte lejligheden til at takke
Roklubben Øresunds medlemmer for et utroligt flot
stykke arbejde, det er en stor fornøjelse at være
bestyrelse med sådan en opbakning.

Der er rigtig mange andre roklubber som misunder os
disse evner.

Der er et gammelt ordsprog der siger „ingen nævnt
ingen glemt“ jeg vil nu alligevel vove pelsen og
nævne et medlem som har gjort et ekstraordinært
stort stykke arbejde i forbindelse med jubilæumsåret.
Hanne Vinther begyndte for ca. 2 år siden, med at
gøre opmærksom på at vi havde 75 års jubilæum og
at det måske var en god ide at nedsætte et
jubilæumsudvalg. Hanne blev primus motor i

udvalget, hun havde en finger med i næsten det hele,
og lavede en stor del af  planlægningen. Ikke mindst
administrationen af tilskudstermometeret, som ved
henvendelser til fonde og myndigheder, var i stand til
at stige, således at vi havde midler til at købe den nye
båd.

Det var en meget stor hjælp for os i bestyrelsen for vi
vidste hele tiden at der var styr på det og kunne
derfor koncentrere os om den daglige drift.

Tusinde tak for din hjælp!

Vi har købt en lille ting til dig som vi håber du bliver
glad for, den vil i hvert tilfælde minde dig om alle de
gode timer du brugte på dette arbejde.

Lokalstyrmandskursus: Vi havde ca.10 deltagere som er
nok til at afvikle et kursus, hvilket vi gjorde med stort
held hvad teori andelen angik, møde deltagelsen og
interesse for opgaven var stor. Da vi nåede til den
praktiske del gik det til gengæld ikke særlig godt, nok
fordi vi ikke havde fastsat datoer for den praktiske
træning, vi troede at vi „bare“ tog de nye aspiranter
med på vandet i løbet af april måned, sådan at vi var
færdige med dem inden instruktionen skulle begynde
i Maj måned. Det gik ikke sådan for vi så ikke en
eneste styrmandsaspirant i april måned. Status er at vi
fik to nye styrmænd ud af arbejdet. Vi har lært af det
og fastsat datoerne for praktikken i år.

Lokalfarvandet: Der skete rigtigt meget i vores
lokalfarvand, Strandparken er blevet færdig og det er
helt sikkert rigtigt godt for os, det giver en masse nye
muligheder. Den nye lystbådehavn syd for
Prøvestenen arbejdes der kraftigt på, og når den bliver
færdig bliver det forhåbentlig meget lettere at komme
forbi Prøvestenen, man kan i hvert tilfælde ro tætter
på land.

Københavns havn: Jeg deltog i et møde med
Københavns havn, sidste forår, i anledning af  den
terrorsikring som er blevet gennemført i havnen efter
begivenheden i USA den 11. september. Der må bl.a.
ikke roes i Kronløbet og langs Langelinie. Man kan
læse om alle reglerne på havnens hjemmeside
www.cphport.dk.

Hvis man ikke overholder reglerne får man en bøde.

Der er røster fremme om at der er robåde som ikke
opfører sig pænt inde i havnen, om det er rigtigt ved



jeg ikke, men det er måske meget naturligt at der
kommer en mod reaktion på alle vores klager over
andres opførsel der inde. Dette fører til at KBH.
kredsen og Havnefogden arbejder på at arrangere et
møde med roerne inde i havnen evt. med en rundfart
i løbet af foråret.

Instruktion: Det var ikke nødvendigt at annoncere, for
vores hjemmeside gav så mange henvendelser, at det
næsten var nødvendigt at oprette en venteliste, inden
instruktionen begyndte. Vi valgte som noget nyt at
indføre et informationsmøde for alle dem som havde
henvendt sig, for at vi kunne se hinanden lidt an. Vi
havde ikke prøvet at hverve på denne måde før og
følte at vi havde rigtigt meget at tale med dem om.
Det viste sig da også at der var flere som trak sig da
de bl.a. fik at vide hvor meget tid der går med at ro.

Instruktionen afviklede vi efter samme koncept som
sidste år, altså med de to første gange på land, og vi
må vel konstatere at det stadigvæk er den rigtige
måde at gøre det på. Dog har vi talt om at vi giver alt
for meget information efter hver lektion, fordi meget
af  det får de også ude i bådene.

Ældreroerne: Er stadigvæk meget aktive i Roklubben
Øresund, de har stort fremmøde hver onsdag, og
mange på vandet. Og så kan man på hjemmesiden se
at de også har organiseret sig som en „klub“ med
formand o.s.v. Når de ikke roer hjælper de med en
masse af  de ting vi hele tiden skal have gjort ved
huset og materiellet.

Ungdomsroning: Vi måtte desværre tage afsked med
ungdomsafdelingen i sommers. Masa fik læreplads
som kok og havde derfor ikke så meget tid som før,
og mange af de unge mente ikke at de fik nok ud af
det når deres roaftener blev aflyst næsten hver gang
Masa skulle arbejde. Det viste sig også at det var
meget svært for Masa at få nogen til at hjælpe sig, her
til sidst var han derfor alene.

Det er et stort problem for Roklubben Øresund at vi
ikke har ret mange unge medlemmer, for det er trods
alt dem der skal viderefører klubben.

Bådene: Vi har i løbet af sæsonen konstateret flere
lakskader, som ikke har været anmeldt i
ankeprotokollen, og det er et stort problem fordi
vandet trækker ind i træet med sort farvning og råd

til følge. I min beretning sidste år nævnte jeg også
problemet med den manglende rapportering i
ankeprotokollen, og mener faktisk at det er meget for
dårligt at man ikke opfylder dette krav som
Roklubben Øresund har stillet. Der er ingen der bliver
hængt eller skudt hvis de har været uheldige. Det er
vigtigt at få udbedret skader hurtigt sådan vi kan blive
ved med at have en god bådepark.

MAN SKAL SKRIVE I ANKEPROTOKOLLEN.

Medlemmerne gør et stort arbejde med at
vedligeholde vores bådepark, og vi skal alle sammen
respektere og værdsætte dette, ved at passe godt på
bådene.

Under denne vinters klargøring har vi konstateret at
to af  vores 4 – åres både, Kastrup og Dragør er ved at
være i så dårlig stand at det er nødvendigt at
begrænse deres ro – område sådan at de altid er i
nærheden (300 meter) af land. Der har i gennem
tiderne været slebet så meget på dem at nitterne stort
set er slebet væk indvendigt. På det sidste
bestyrelsesmøde blev vi enige om at bestille en ny 4-
åres til levering i 2009, og når vi får den leveret
skrottes Kastrup og Dragør.

Vi leverede Trekroner til Sakskøbing Roklub i
forsommeren, da de var klar til at modtagen den.
Vores nye 2 – åres glasfiberbåd „Peberholm“ kom i
drift.

Klubhuset: Vi har sat en flagstang op på gavlen af
bådehallen til vores klubstander, for så har vi den
anden flagstang fri til at flage med vores splitflag.

Kokosmåtterne i gangen er blevet skiftet ud med
nogle flotte klinker. Den vindmåler, som vi fik i gave
af  KBH. kredsen, er blevet sat op. Der er blevet sat lys
med bevægelses føler op i gården. Låsen på
hoveddøren er blevet skiftet ud med et elektronisk
system, som registrerer alle indgange. Dette bl.a. for
at forsøge at imødegå nogle af  de problemer vi havde
med 3-4 indbrud/hærværk som blev begået uden at
der var tegn på indbrud, hvilket ingen betød at
forsikringen ikke ville dække. En af  de skader vi fik,
var at alle de omklædningsskabe som var låst blev
brækket op. Vi havde lige fået dem repareret dem for
næsten 50.000 kr. efter et tidligere indbrud.
Ældreroerne har repareret dem igen, og vi har



besluttet at hvis de igen bliver brækket under et
indbrud fordi de var låst, så er det lejeren af skabets
ansvar, økonomisk og fysisk at få skaden udbedret. I
forbindelse med disse indbrud blev vores mønttelefon
også smadret, hvilket gav anledning til at vi købte en
almindelig telefon, som er mest beregnet til
nødopkald og korte samtaler med dem der hjemme.
Der står et glas ved telefonen, så hvis man føler for
det er det ok at lægge lidt penge for opringningen.

Vi har haft nogle problemer med et af gulvafløbene i
herrernes bruserum, det stoppede hele tiden og her til
sidst var det helt lukket. Vi har haft en kloakmand til
at hjælpe os og problemet er at der er rødder i afløbet.
Der er hul igennem nu men det vil nok være galt igen
om et års tid, hvis vi ikke gør noget.

Økonomi: Vi har pr. 1. januar 2006 skiftet
forsikringsselskab fra Alm. Brand til Tryg og det har
betydet at vores præmier næsten er blevet halveret,
samtidig med at vi ikke har nogen selvrisiko.

Vi har lige haft kontakt med en blikkenslager som
skal give et tilbud på udskiftning af  vores fyr, han
giver samtidig et bud på at udskifte rørene til det
varme vand. Ved en udskiftning af  fyret vil vi kunne
sparre ca. 20 % på varmeregningen. Blikkenslageren
talte om solvarme, hvilket han også vil give et bud
på.

For at sparre lidt på energien vil jeg stadigvæk
opfordre alle medlemmerne til at tænke sig om i
dagligdagen.

Tutten: Køre stadigvæk som et åbent køkken, hvor
man betjener sig selv, og hvor medlemmerne skiftes til
at lave mad om tirsdagen.

Aktiviteter: Dragør roklubs udfordring om hvor
„Klabautermanden“ skulle overnatte, var også i år en
aktivitet som gav mange roture til Dragør. Efter at de
var lige ved at vinde sidste år, det blev vel uafgjort,
havde de fået blod på tanden og gav den en ordentlig
skalle i forsøget på at vinde i år. Men det gik ikke
sådan, fordi vi i Øresund roede den tilbage hele
tiden. Dragør havde igen flest overnatninger, og tabte
derfor. 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, Dragør og B&W hver
den første søndag i måneden, med stor succes og flot
deltagelse hver gang.

Sved på panden har udviklet sig meget og det er
blevet svært at skaffe både nok. Vi blev spurgt om vi
ville køre både ind, når der skulle roes i havnen. Det
gjorde vi, mod at KBH. kredsen betalte forsikring på
bådene. Roklubben Øresund er godt repræsenteret og
deltager med flere hold.

Det var vores tur til at arranger Amagerregattaen,
som havde 50 års jubilæum. Vi fik stor ros for
robanerne som var udlagt med GPS, og derfor var
meget lige. De fleste løb gik fra vores havn mod nord
til målet på den nye havn. Det var kun 1500 meter
løbet der var vendt om sådan at det gik fra nord mod
syd, med mål samme sted som de andre løb. Vejret
var fint og alle løb blev afviklet godt og retfærdigt.

I har nok alle sammen set på hjemmesiden hvordan
resultatet blev, vi blev nr. 3 og hvis det skal gøres
bedre, er vi nød til at få skabt en større interesse fra
vores medlemmer, det dur simpelthen ikke at det er
de samme „gamle“ kræfter som skal ro i flere løb efter
hinanden. Rochefen har et næsten umuligt arbejde
med at skaffe roere til de enkelte løb.

Om aftenen havde vi fest med fødselsdags lagkage og
det hele. Vi havde levende musik, orkestret „Taxfree“
leverede en rigtig god underholdning. Også i denne
forbindelse vil jeg rose og takke Øresunds
medlemmer for et flot og veludført arbejde, tak skal i
have!

Årets Kanindræbertur gik til Roskildes sommerhus i
Skuldelev det blev en rigtig god tur med godt vejr,
selvom det blæst lidt og vi havde modvind fra
Roskilde til Skuldelev om lørdagen. Om søndagen
da vi skulle tilbage havde vinden lagt sig, og det var
blevet tåget. Vi kom dog af sted og roede via
Gertshøj tilbage til Roskilde, efterhånden i solskin fra
en skyfri himmel, og med havblik. Det eneste der er
lidt ærgerligt med disse ture er at der ikke er særlig
stor opbakning fra de nye kaniner.

Der har været ferielangture i Tyskland og Sverige.



I år lykkedes det at ro til Strukmannsparken og til
Lagkage i Svanemøllen.

Hjemmesiden/Stroken: Stroke - udvalget gør et stort
arbejde og får lavet et flot klubblad, som vi kan være
meget stolte af, og jeg tror at vi er ved at vende os til
at det udkommer som pdf fil, selvom det er svært at
undvære Stroken som blad. Annemette Mahler gør et
kæmpe og flot stykke arbejde med udviklingen og
vedligeholdelsen af  hjemmesiden. Jeg mener at vi har
mange fordele og glæder af siden og at det er
nødvendigt i dagens Danmark at være med på
vognen.

Fremtiden: Den kommende sæson bliver en normal
rolig sæson hvor vi kan pleje os selv, oven på sidste
sæsons mange store opgaver.

Vi håber at der bliver tilslutning til vores
lokalstyrmandskursus i marts måned.

Der bliver instruktion i maj måned.

Vi laver en stor Sankt Hans fest fredag den 23. juni
med pattegris og det hele. Ud over medlemmernes
familier og venner påtænker vi at invitere
naboklubberne.

Der bliver fælles roture med SAS, Dragør og B&W
den første søndag i måneden hen over sæsonen.

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

På bestyrelsens vegne
Jan Palm

Spørgsmål til beretningen: Hvordan ser en lakskade
ud? Dette medførte forslag om at der blev taget
billeder af lakskader som kan bruges i forbindelse
med undervisning på lokalstyrmandskurset.

Herefter blev formandens beretning godkendt.

Regnskab:

Forsamlingen godkendte det fremlagte regnskab uden
bemærkninger.

Budget:

Budgettet for 2006 blev taget til efterret

Kontingent:

Uændret

Indkomne forslag:

Ingen

Valg til bestyrelse:

Der var genvalg til næstformand (Anne Weichardt),
kasserer (Kurt Holm), og husforvalter (Poul Jahn).
Ungdomslederen var ligeledes på valg, men der var
ingen som ønskede at stille op, så denne post blev
ikke besat.
Der var genvalg til suppleant (Lene Jacobsen) –
Michael Hansen ønskede ikke genvalg, hvorfor
Wickie Grejsing blev valgt i stedet.
Der var genvalg til revisorerne Irene Dahl og
Annemette Mahler, samt revisorsuppleant Leif
Jønsson.

Eventuelt:

Kondirum; Preben ville gerne høre hvilke tanker
bestyrelsen havde om gjort sig omkring
kondirummet, da det i øjeblikket mere lignede et
pulterkammer. Bestyrelsen var enig i denne
betragtning, men mente også at dette faktum alene
skyldes behovet for ekstra afsætningsplads i
forbindelse med jubilæum, Amagerregatta mv. Alle
var dog enige om at kondirummet blot skal tilbage til
sit oprindelige udseende.

Lokalstyrmandskursus; Carsten ville gerne hører om
det bliver til noget med et lokalstyrmandskursus i år.
Bestyrelsen kunne fortælle at der ikke var nogen som
havde skrevet sig på listen og, at man derfor ville
fremsende brev til alle nye om mulighed for at
komme på lokalstyrmandskursus.

Kanindåb; Carsten – kanin fra sidste år tog ordet og
fortalte hvilken oplevelse/opfattelse han havde haft af
kanindåben. Carsten påpegede at selve
dåbshandlingen om eftermiddagen nu en gang var
som den slags er – ikke nogen speciel fornøjelse, men
heller ikke noget man tager skade af. Derimod syntes
Carsten at man var gået alt alt for langt i forbindelse
med uddeling af  dåbsbeviser, således at det faktisk
havde virket temmelig ydmygende. Carsten
henstillede til at klubben tog dette op til en alvorlig
overvejelse i forbindelse med den næste kanindåb.
Generalforsamlingen var enig med Carsten i at der
bestemt ikke var nogen som skulle føle sig ydmyget,
og at man ville tage dette til efterretning. Alle var
glade for at Carsten havde taget dette emne op.



Jan Palm nævnte kort over for forsamlingen, at når
der til næste generalforsamling skulle vælges
formand, var han ikke længere valgbar ifølge
foreningens love. Med det mente Jan, at foreningen
godt kunne begynde at tænke over et nyt
formandsemne.

Fyr; Vores nuværende fyr – fyr' på sidste vers, hvilket
har bevirket at bestyrelsen har indhentet prisoverslag
på nyt fyr, rør og vandpumpe. Prisen lyder på ca. tkr.
55, samtidig med at vi fik prisoverslag på fyr, fik vi
også pris på solvarmeanlæg. det ville koste ca. tkr. 94
oven i de  55.000 kr. – mange mange penge som gav
anledning til lidt snak frem og tilbage.

Roprotokol; Annemette fortalte at hun gennem
Dansk Forening for Rosport havde efterlyst en
elektronisk roprotokol. Dette havde givet en del
respons, blandt andet fra Ægir Roklub i Ålborg. Efter
lidt dialog frem og tilbage mellem programudvikler
og Annemette, har bestyrelse givet Annemette lov til
at indkøbe dette program, pris kr. 2.000.

Røgfri klubstue; Skal man have lov til at ryge i
klubstuen eller ej spurgte Anne W. Det gav, som man
kunne forvente, holdninger for og i mod. Det blev
bestemt at rygepolitik i Roklubben Øresund tages op
til debat på medlemsmøde i marts.

Fødselsdag; Wickie havde bagt boller i anledning af,
at vi holdt generalforsamling på hendes fødselsdag.
Dette medførte en fødselsdagssang og en lille
opmærksomhed fra klubben

Tilslut blev der råbt et 3-foldigt leve for Roklubben
Øresund

Frit efter egen oplevelse – bort set fra beretningen som
er gengivet ordret.
Redaktør

Havneudvalget

På sidste havneudvalgsmøde den 6. december 2005
blev havneudvalget nedlagt, eller ikke oprettet som
det hedder i kommunalt sprog. Efter kommunevalget
har den nye kommunalbestyrelse valgt ikke at have et
havneudvalg.

Det betyder for os „småklubber“ at problemer, der
normalt blev taget op i havneudvalget, nu skal tages

op i K.T.I.S. Ved småting er I stadig velkommen til at
kontakte havnefogden Steen Jensen.

Hvis klubberne ønsker, at der skal være et
havneudvalg, som varetager vores problemer, skal
klubberne sammen med sejl- og motorbådsklubberne
kontakte undervisnings og kulturudvalget på
rådhuset.

Jeg takker af  pr. 31. december 2005 som jeres
repræsentant og ønsker klubberne held og lykke
fremover.

Med venlig hilsen og godt nytår

Leif „Jønss“ Jønsson
Røse Kajakklub & Roklubben Øresund

Medlemsmøde i januar

Langtursstyrmandskursus

Lene Jacobsen, Kurt Holm og Arne Pedersen deltager
i DFfR’s langtursstyrmandskursus.

Lokalstyrmandskursus

Lokalstyrmandskursus afholdes for klubbens nye
medlemmer i marts måned på følgende dage: 2.3,
7.3, 14.3, 21.3 og 30.3. Efter teorien er afsluttet,
holdes 2 praktikdage den 18. og 20. april, hvor
kursisterne får lejlighed til at øve sig i kommandoer,
tillægning til bro, etc. Tilmelding på opslagstavlen
straks - eller ved telefoniske henvendelse til Jan Palm
eller Allan Elgaard. Krav for gennemførelse: 8-10
deltagere.

Langtur og redningsveste?

Tryg Fonden har sponsoreret selvoppustelige
redningsveste til alle DFfR’s udstationerede både. På
medlemsmødet diskuterede vi, om det skulle betragtes
som en blå-stempling af at benytte selvoppustelige
redningsveste i roklubberne, og ikke de store klodsede
redningsveste, som vi blandt andet bruger. Bestyrelsen
undersøger sagen. På medlemsmødet var man dog
også enige om, at selvoppustelige redningsveste kun
egner sig til personligt udstyr, da vesten kræver
vedligehold og vil være et oplagt mål for tyveri.

Bådklargøring

Klargøringen af bådene kører efter planen, selvom
materielforvalteren har måtte konstatere at både
Kastrup og Dragør - begge 4-åres, ikke har det så



godt. Kastrups køl er flækket, og Dragørs nitter er
slebet af. Bådene må fremover ikke benyttes til
langtur.

Ny idé mht. byggeplan

Udover de 4-5 andre idéer, vi har om udbygning/
forandring af klubben, er bestyrelsen barslet med en
idé om at nedrive muren mellem kondirum og Dame
omklædningen for at skaffe mere plads til de mange
aktive damer. Desuden vil det også give mere plads i
D-omklædningen, når Dicke Bertha (vandbe-
holderen) kommer ud derfra i forbindelse med
udskiftning af  fyr til væghængt gennemstrømningsfyr.
Der er blot ét lille problem: Vi mangler pengene.

Motionspakken

Motionspakken er under opdatering, og lægges snart
på www.roning.dk. Motionspakken indeholder
diverse forslag til træningsmetoder.

Hammergården

Det går ikke så godt for Københavns Kredsen med at
komme i gang med at bygge et bådskur på
Hammergården ved Orø/Holbæk Fjord. Man
mangler 44.000 kr. i startomkostninger samt penge til
driften. Derimod er Københavns Roklub i fuld gang
med at etablere sig i forbindelse med Hammergården.

Bagsværd Sø

I forbindelse med etablering af de nye regioner har
Københavns Kredsen fornyet håb om, at Bagsværd
Sø vil blive uddybet, så der igen kan afholdes
internationale regattaer på søen.

Københavns Havn

Forbudszonerne, hvor lystfartøjer (os - også efter 30
km roning) ikke må færdes langs bolværker, hvor
erhvervstrafik (luksus-linere eller coastere) lægger til,
opretholdes. Til foråret arrangerer Københavns
Kredsen en havnerundfartstur med havnefogedens
gennemgang af  sejladsreglerne. Måske er en
opblødning undervejs? Hver klub i kredsen kan stille
med 3 deltagere.

Klinker i gangen

Sonny er færdig med at lægge klinker i gangen. Tak
for et stort stykke arbejde! Alle er enige om, det er
blevet rigtig pænt. Nu mangler der blot at blive opsat
træpaneler og få genetableret skabet til service til
fester.

Reparation af skabe i omklædningsrummene

Ældre-roerne har repareret alle skabene, efter de igen
blev ødelagt under indbrud i klubben. Hvis du
mangler en lås, fås en ny hos Jan Palm. Men herefter
er det slut! Låser du dit skab, når du går hjem fra
klubben, så bliver det din egen forsikring, som
kommer til at betale reparation af  evt. opbrudt skab.

Indbrud

Senest har vi haft indbrud i november, hvor man er
gået ind gennem bagdøren, som altså nu må
udskiftes. Denne gang var der tale om tyve på turné
på havnen, idet Røse Kajak Klub også havde besøg af
tyvene. Indbruddet er ikke anmeldt til forsikringen,
da skaden ikke overstiger vores selvrisiko.

Forsikring

Apropos forsikring, så har vi skiftet forsikringsselskab
fra Alm. Brand til Tryg Forsikring. Alm. Brand var
åbenbart træt af  at have os som kunde og skruede
derfor prisen længere og længere op, så vi var helt
oppe at betale 50.000 kr. i årlige forsikringer. Nu har
vi fået en aftale med Tryg til det halve og uden
selvrisiko!

Gul og stadigvæk gratis

Klubben har nu i længere tid opbevaret en PC,
skærm, printer og scanner med henblik på at etablere
elektronisk roprotokol. (Der arbejdes fortsat på
projektet, men med på andet hardware.) Udstyret kan
afhentes i klubben efter aftale med Jan Palm, som i
øvrigt også selv har en scanner samt trådløst tastatur
og mus til overs.

Hanne Vinther

Julemarkedet

Den sidste tirsdag i november blev der afholdt
Julemarked i Roklubben Øresund, og det blev en stor
succes.

Jeg tror omkring 70 mennesker havde fundet vej til
klubben for at se på varerne i boderne og nyde et glas
gløg, nogle æbleskiver samt dagens specialitet:
Sennepssandwich. Sidstnævnte beviste, at sennep er
godt for hukommelsen! For når man har spist et helt
glas Dijon sennep, glemmer man det aldrig!



Der blev solgt juledekorationer, bælter, shampoo,
smykker, grydelapper, tasker og selvfølgelig alle
mulige søde juleting. Rigtig hyggeligt var det!

Overskud ved lotteri gik til støtte til udskiftning af
kokos-tæppet i gangen til klinkegulv. Tak til Mette for
det initiativ.

Dejligt at gense nye og gamle medlemmer samt
vennerne fra Roklubben SAS.

Hanne V.

Julefrokost

Den 20. december holdt vi julefrokost i roklubben.
Hele 34 tilmeldte!

Så der var gang i kokkeskolen i Tutten samt i
medlemmernes køkner i Kastrup, Tårnby og Dragør.

Tak til dem, som var med til at fremstille lækkerierne
- og tak til dem, som kom og spiste dem.

Igen en rigtig hyggelig aften i roklubben, og så fik vi
ønsket hinanden en glædelig jul.

Hanne Vinther

Sikken glad fest

Lørdag den 28. januar var
det afregningen for
sæsonens kilometre. Der
var i den anledning
indbudt til fransk aften.

Nogle var klædt ud efter
alle kunstens regler, andre
var klædt ud med fransk
look, resten var blot
klædt på.

Der blev budt velkommen med et glas med noget i,
det smagte som pernod, men hvad det var, det vides
ikke.

Der var lavet bordplan. Bordkortene var meget
smukke dekorerede med et sky-view af Paris samt den
omtalte afregning. Det viste sig, at man senere skulle
bruge disse bordkort i forbindelse med indsamlingen
af  alle kilometer-pengene.

Vi blev præsenteret for menuen på fransk, der blev
budt på (oversat til dansk):
Løgsuppe
Skaldyrssalat
Oksekød, andepate med meget mere
Franske ost
Kaffe med en lille én til.

Der var hvidvin til forretten og der var 1 flaske
rødvin pr. kilometerjæger. Man fik godt nok meget
for pengene.

For at fuldende den franske stemning var der sandelig
også levende harmonika-musik, Edith Piaf og andre
franske lækkerier.

Udover de mere eller mindre spontane taler var der
fællessang både fra vores sanghæfter og fra medbragt
sang.

Efter middag og kaffe var der blot mere hygge, som
for nogle blev til meget mere og meget længere hygge
end det blev for andre.

Tak for meget dejlig mad og tak for et meget
velarrangeret arrangement og vi glæder os allerede
rigtig meget til den italienske aften i januar 2007.

Det koster minimum 50 kr. og maksimum 250 kr. for
at deltage i ovenstående. Så hvorfor holde sig tilbage,
hvorfor ikke bare skrive sig på kilometerjæger listen
og deltag i alle festlighederne. Så er der noget at ro
for!

Redaktionen.

Team Scandlines

Atlantic Rowing Race 2005

Så er Team Scandlines med to danske
langdistanceroere Søren Sprogøe og Christian
Petersen kommet i land 28. januar 2006 efter 5000 km
tværs over Atlanterhavet fra De Kanariske Øer til
Antigua ved De Vest Indiske Øer.

Holdet kom ind som nr. 5 i deres klasse i tiden 59
dage, 19 timer og 6 minutter - efter flere knækkede
årer.

Se historien på www.atlantic-rowing.dk

Hanne V.

Peer


