Skelskør Roklub
Formandens beretning for 2016
Romæssigt har sæsonen 2016 været rigtig god. Vi startede den 26. marts med standerhejsningen
og så gik det ellers derudaf indtil 12. november – vi forlængede med 14 dage efter
standerstrygningen.
Det samlede antal km på vandet blev 32.650 km, fordelt på 11.170 km i kajak og 21.480 km i
robåd. Dertil kommer 4507 km i romaskinerne. I forhold til 2015 er det 3.695 km mere på vandet
og 1451 km i maskinerne. Den sædvanlige topscorer er Mette Madsen med i alt 3050 km, hvoraf
de 2516 var på vandet. Flemming Jørgensen samlede 1818 km sammen, heraf 1566 på vandet.
Som nr. 3 har vi Keld Nielsen, som klarede 1522 km, heraf 1336 på vandet. Jeg vil også lige nævne
Carsten Christensen, som har roet hele 914 i romaskine. Det er flot at der ofte er rigtig mange
både på vandet, selv om vejret ikke altid er det bedste. Hvis nogen er interesserede i at
nærstudere kilometertallene, kan de ses på hjemmesiden.
Vi har pt. 160 medlemmer- en stigning på 26 personer. Der er 23 unge under 18
Vi holdt åbent hus den 29. maj i forbindelse med Havnens Dag. Det var en rigtig hyggelig dag, hvor
en del medlemmer mødte op og tog en tur ind i havnen. Der kom flere interesserede og fik en
prøvetur, og det resulterede i 5 nye medlemmer.
Vi har i 2016 haft to kajakkurser. De første 16 kajakroere tog kurset den 2. og 3. juli under ret
dårlige vejrforhold. Men alle klarede prøven og fik deres EPP2. Det var et super godt kursusteam,
med Martin Ploug som instruktør, godt hjulpet af Søren Hansen og Nanna. Søren og Nanna stod
for et ekstra kursus i august med 5 deltagere. Kajakkurset er i år den 3. og 4. juni, igen med Martin
Ploug, Søren og Nanna.
Når vi taler om kajak, så er det rigtig glædeligt at det ser ud til at vores ungdomsafdeling har fået
godt fat. Det har været lidt svært at få fat i flere unge, og desværre sker der jo også tit det, at de
unge forlader klubben efter forholdsvis kort tid, f.eks. på grund af efterskole, gymnasie osv. Men i
år har vi været heldige. Vi har fået en flok, primært fra Skælskør Skole, hvor den ene har trukket
den anden med. Så vi har faktisk 10 nye unge, som vi håber fortsætter det kommende år. Og
heldigvis er der stadig nogle stykker fra det ”gamle” kuld.
Jeg vil gerne rette en meget stor tak til Tina og Hans, som er gået ind i ungdomsarbejdet med stor
entusiasme og flid. Tina har været der til hver eneste onsdagstræning, og Hans de fleste gange. De
har også engageret sig i vintertræningen, dels i svømmehallen, dels ved maskinerne i klubben og
noget løbetræning. De har et rigtig godt tag på de unge, som ser ud til at være glade for deres
træning. Og så er vi så heldige at vi har haft nogle hjælpeinstruktører, så der altid har været god
bemanding på. Jeg vil gerne sige en stor tak også til Jan Larsen, Gert og Peter, som har stillet sig til
rådighed på skift. Jeg håber den kommende sæson bliver lige så god for de unge, og at vi kan få
endnu flere med. Vi vil have to ungdomsdage: onsdag for dem fra i år, og tirsdag for de helt nye.

Der har været diverse arrangementer i årets løb: Langture til Nykøbing Falster, Gavnø Rundt,
Agersø og sælturen til Aunø. Der har været kanindåb med en hyggelig afsluttende middag, og
superseniorerne har holdt afslutningsfrokost samt julefrokost. Til julefrokosten kunne man i øvrigt
opleve de pæne superseniorer sidde og kaste med marshmallows ! Og så havde vi også en rigtig
spændende aften, hvor Lisbet Jakobsen og Morten Winther Jørgensen fortalte om deres vej til OL.
Vi har i år været så heldige at vi har kunnet købe nyt materiel. Vores nye 4-inrigger, som der var
budgetteret med i 2016, får vi først her i 2017. Vi har betalt en fjerdedel i depositum, men
restbeløbet kommer så til at belaste regnskabet i år. Vi havde i budgettet taget højde for køb af to
nye kajakker. Men vi har været så heldige at få en del sponsorater i år, så vi har købt yderligere to
flotte brugte kajakker, samt diverse pagajer. Alt i alt har vi fået sponsorbeløb på kr. 68.000, hvor
der kun var budgetteret med 15.000 kr. Jeg vil gerne sige tak til den tidligere antenneforening, til
Trelleborg Fonden/Sydbank, Nordea Fonden, Brand af 1848, Slagelse Kommune og Dansk Kano og
Kajakforbund for deres bidrag. Også tak til TrygFonden, som har doneret nye rednings og
svømmeveste. Og så selvfølgelig også til annoncørerne i SKROT.
Vi har også brugt lidt penge i klubhuset. Vi har købt 20 nye stole, som fylder mindre og er meget
lettere at flytte rundt med. Og vi har fået en flot ny bordplade og en ny vask i køkkenet. Det
bringer mig videre til en flok mennesker, som jeg gerne vil give en særskilt stor tak. Hver uge i
vinterens løb, somme tider flere gange om ugen, har Keld, Asger, og Leif, sommetider suppleret af
andre, stået for at slibe og lakere både, og reparere diverse ting i klubhuset. Det er et kæmpe
arbejde, selv om de nok også hygger sig lidt, og det er guld værd for klubben. Kirsten har været en
god oppasser for drengene og sørger for kaffe osv.
Som ny formand har der været mange opgaver, man ikke altid helt ved hvad er. Men jeg har fået
uvurderlig hjælp af mange personer, hvor jeg her bare vil takke nogle stykker. Keld og Asger er
fantastiske og finder altid løsninger. Arne skal have en stor tak for arbejdet med rojournalen og
ikke mindst hjemmesiden – endelig har vi fået en rimelig pæn hjemmeside med billeder. Arne er
også altid flink til at komme og tage billeder, når jeg skal bruge noget til presseomtale mv. Og hvis
han ikke kan, tropper Birthe op. Per vil jeg sige tak fordi han kæmper løs med at få vores
medlemskartotek til at fungere så smidigt som muligt. Der er mange oplysninger der skal sendes til
kommunen, diverse forbund mv, og her er Per med sin sans for detaljer rigtig god. Det er også Per,
der udsender nyhedsbreve og andet – det er et stort arbejde, så mange tak, Per. Også en kæmpe
tak til Else, som altid støt og roligt påtager sig diverse opgaver i forbindelse med fester, frokoster
mv, godt hjulpet af Dorrit. Det er også Else, der står for distribueringen af SKROT
Erik Mejsner skal også have tak for sit arbejde med SKROT. Det er ikke altid nemt at skulle fylde
bladet før deadline, men det er lykkedes Erik hver gang at få en fin lille tryksag ud. Jeg synes dog
det ikke er nok at få et SKROT 4 gange om året, hvorfor jeg sender et Nyhedsbrev ud hver måned.
Det er mit indtryk at der er mange der synes det er en god ide. På sigt kan det være vi skal
reducere antallet af SKROT’er – det er også svært at få annoncører.
Vi går nu ind i et nyt og spændende år, hvor klubben kan fejre 100 års jubilæum. Det holdes den 1.
juli i Det Røde Pakhus. Det burde selvfølgelig holdes i klubben, men af pladshensyn har vi valgt

Pakhuset. Der vil være en åben reception om eftermiddagen, og så en fest om aftenen, hvor man
skal tilmelde sig. Det vil I alt sammen høre nærmere om. Der er et lille godt udvalg i gang med at
arbejde på et jubilæumsskrift. Jeg kan da lige fortælle, at Harboe er så venlige at sponsorere øl og
vand til jubilæet.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for god opbakning og mange hyggelige møder. Det er
vigtigt at der er et godt samarbejde i en bestyrelse, og det synes jeg vi har. En særlig tak til Inge
Marie – det kræver meget at være kasserer, men det klarer du så fint – til hvert bestyrelsesmøde
er der altid en flot økonomioversigt.
Og så vil jeg også sige tak til de mange medlemmer, der er med til at give klubben ånd og gejst –
lad os håbe på et herligt jubilæumsår.

