Bestyrelsens beretning for 2015+.
Ordinær generalforsamling i Strib Ro- og Kajakklub, torsdag den 17. marts 2016.
Beretningen for 2015+, som bestyrelsen synes, er forløbet ganske tilfredsstillende, deler vi i fire
afsnit, nemlig:
 Sommeraktiviteter
 Vinteraktiviteter
 Materiel og Klublokaler
 Organisation, økonomi og fremtid.
Ved årets slutning var vi i alt 81 medlemmer, som fordelte sig med 20 til kajak, 30 til roning, 14 til
ro-spinning og 17 passive. De 81 medlemmer fordeler sig med 36 kvinder og 45 mænd. 71 % af alle
medlemmer er over 60 år.
Men der er håb forrude, for bare siden 1. januar 2016, hvor disse tal er regnet sammen, er der
kommet ca. 10 nye medlemmer til, hvor det især er kajak og ro-spinning, der står for tilvæksten.
Og med en positiv nedadrettet indvirkning på gennemsnitsalderen.
Af nye aktive medlemmer er det blevet til følgende:
Anna Jørgensen
Charlotte Reimers
Chrisstoffer Askholm
Dorthe Børmose
Flemming Elm
Jesper Ryttov
Kaj Henningsen
Karen Hansen
Maren Skotte
Mette Buhl
Michael Oxholm
Mona Andersen
Morten Skrubbeltrang
Nete Østergaard
Niels Egly
Ole Christian Olsen
Søren Mommsen
Søren Peter Laursen
Af nye passive medlemmer er det blevet til:
Henning Skriver
Mogens Dejbjerg
Der skal også ved denne lejlighed lyde en stor velkomst til alle, og vi håber, at I alle har følt jer
velkomne, samt at vi får mange gode timer sammen i årene fremover.

Sommeraktiviteter:
Vi kan se tilbage på en OK sæson med temmelig skiftende vejr. Det kan man også se på antal
roede km. For Robåde og Kajakker, i alt blev det til 12.261 km., hvoraf Kajakker har stået for 2.503.
Det svarer til 349 km. pr. medlem for roere og 125 km. pr. kajakroer, hvis alle roede lige meget.
Men det gør de ikke. For roerene er det sikkert ikke overraskende, at Ole på herresiden har roet
mest med 1184 km. og Birthe Papsøe på damesiden med 550 km. For Kajakroernes vedkommende
er det Asger på herresiden med 450 km. og Pia på damesiden med 260 km. Tillykke til alle, vejret
taget i betragtning er det godt gået.
Af andre tal kan nævnes, at der er observeret følgense iht. til protokol: 172 marsvin, 72 sæler samt
27 fiskehejre. Man skal nok regne med, at der er en del gengangere.
Det kan jo nok ikke overraske at den største aktivitet finder sted om morgenen samt mandag og
onsdag aften for robåde og tirsdag aften for kajakker. Der har været megen dejlig roning ofte
efterfulgt af god netværk, når man er kommet i land såvel ved morgenroning og aftenroning.
Netværksroning sammen med andre klubber i region syd og Fyn har også nydt godt af rimelig
tilslutning. Desuden har der været god tilslutning til de ture, vi selv har arrangeret så som: Æbelø,
Grundlovsroning, Vejlby Fed.
Endelig kan også fremhæves, at der har været pæn deltagelse omkring forskellige længerevarende
ture i forbindelse med ferier. Disse ture er blevet afviklet i såvel netværksregi som på eget initiativ.
Skoleroningsaftaler o. lign. har ikke været det store i 2015, da vi i bestyrelsen følte, at der var
behov for at finde hvilket niveau, det burde foregå på. Der var dog enkelte aftaler. Men inden året
var gået introducerede DFfR under navnet Robattle et nyt projekt, som jeg vil vende tilbage til
under vinteraktiviteter.
2015 var et år, hvor der skete rigtig meget nyt og godt i kajakafdelingen. Vi havde meget stor
tilslutning lige fra start, og med hjælp fra Bogense kajakklub fik vi uddannet nogle nye til EPP2.
Tilgangen var så stor, at vi med baggrund i materiel samt instruktører var nød til at stoppe en
periode for yderligere tilgang og så satse på at gøre noget for fællesskab for dem, der var i
klubben. Dette lykkedes til fulde med alt vores materiel samt noget der var lånt fra Strib
Idrætsefterskole på vandet flere tirsdage.
Desuden var der flere gode fællesture til bl.a. Trelde Næs, Fænø Rundt, Gamborg Fjord, Æbelø og
Bogense.
Gennem året samt vinteren er det hjulpet godt på materiel, så vi i året der er gået, fik 2 nye
havkajakker, og der er bestilt yderligere tre til levering i foråret 2016. Det meste er betalt ved
sponsorpenge.
På ledersiden har Børge og Kitte efter mange år valgt at træde ud af instruktørgruppen, så
gruppen i dag består af Anette, Pia og Asger. Der skal lyde en stor tak til såvel Kitte som Børge.
Heldigvis er det jo ikke klubben i melder jer ud af, så vi får stadig glæde af jeres selskab – og måske
lidt mere når det brænder på, har jeg hørt fra Børge.
Omkring det uddannelsesmæssige, som har været en stor udfordring for os gennem alle årene.
Men der er der lys forude. Anette er ved at uddanne sig, så hun kan være klubinstruktør til EPP2,
hvorved vi vil blive meget mere fleksible og få mindre brug for eksterne instruktører.
Til slut kan nævnes at kajakafdelingen på god måde har forstået at bruge ”Turpas Lillebælt” som
kontaktskabende til andre klubber samt til såvel fællesture som instruktørhjælp.
Naturens Dag, Strib Gademarked og hjælpere til Lillebælt Halvmaraton gik alt sammen, som det
plejer, når SRK medlemmerne påtager sig sådanne job, nemlig til alles tilfredshed - ikke mindst for

kasseren. Der skal lyde en stor kollektiv tak til alle samt til vores sponsorer i form af Bælternes
Fiskeriforening og Catering Engros.

Vinteraktiviteter (2015/16).
8GP roning blev gentaget i 2015/16 for 8. gang med vores deltagelse til stor glæde for rigtig
mange. I den netop overstående sæson havde vi en meget ubehagelig oplevelsen ved, at Sven Erik
fik hjertestop. medens han sad i romaskinen. Men heldigvis var der kyndige folk, som kunne
hjertemassage, og heldigvis er Sven Erik i dag ”fit for fight”. Bestyrelsen har med baggrund i den
oplevelse besluttet, at alle styrmænd samt ro-spinningsinstruktører skal have været gennem et
kursus i hjertemassage/hjertestarter. Lørdag den 16. april afvikler vi derfor et kursus.
Ergometerroning fik forrige vinter en ekstra dimension ved igangsætning af ro-spinning, som er en
meget stor succes, hvor vi ikke har set slutniveauet endnu. Der roes flere gange i hver uge, og vi
har i 9 maskiner. Det er en landsdækkende succes, og i SRK har således fem instruktører, Pia, Ole,
Rene, Erich og Else Marie.
I bestyrelsen har vi ikke talt antal roede km. i ergometre, men vi er ikke i tvivl om, at der roes flere
km. på land end på vand.
Som tidligere nævnt er vi i samarbejde med DFfR aktive i et Nordea sponseret projekt, der hedder
Robattle. Visionen er, at alle danske skoleelever i 6. eller 7. klasse skal gennem et 6 timers
undervisningsforløb omkring romaskiner, som slutter sidst på skoleåret med klassemesterskaber
for byer, regioner samt for hele landet. Middelfart skolevæsen er virkelig godt repræsenteret med
vældig god assistance fra Ole, som flytter rundt på romaskiner samt vejleder, hvor der er behov.
Til åbne Fynsmesterskaberne i ergometer kunne vi denne gang stille med 10 deltagere og fik guld
hjem til Pia og Jørgen R., Ole fik sølv og Peter en tredje plads, Bronze til Jesper Ryttorv og i stafet
blev det til en 6. plads for herrer samt en tolvte plads for damer.
Vores næstmest vindende person ved mesterskaber, vores 80+ klasse Jørgen R., deltog jo i
verdensmesterskaber sidste år i Boston, da vi have generalforsamling nr. 3. Da han kom hjem
kunne han yderligere føje guld til i såvel Jyske som Danske mesterskaber.
Desuden har Inger Vestergaard i 70 års klassen samt Bodil Jensen i 60 års klassen blevet fynske
mestre. Alle er det i ergometerroning.
Et stort tillykke til alle, heri også et stort tillykke til Ole Haaning for alle de titler han ror hjem til
vores storebror klub FR.

Materiel og Klublokaler.
Vi har fået anskaffet et par romaskiner yderligere, som omtalt under vinteraktiviteter.
Desuden har jeg allerede nævnt noget om tilstanden i kajakafdelingen, så lad det blive ved det.
Vi forsøgte sidste vinter at søge penge hjem fra fonde til en ny fireårs træbåd til en pris på ca. kr.
150.000,-. Selv om der blev sendt rigtig mange gode ansøgninger ud til velstillede fonde, blev det
desværre kun til et tilsagn på kr. 20.000,- fra Nordea fonden, hvor beløbet var betinget af, at vi fik
resten søgt hjem. Det fik vi ikke, men vi fik pr. telefon lov til at bruge pengene til en brugt båd i
stedet, og derfor måtte vi nøjes med Munkholm.

Ved samme tid sidste år kunne jeg fortælle om vores ønsker om at udvide vores faciliteter med ca.
55 m2, som skulle bruges med ca. 20 m2 til omklædning og toilet og resten til et rospinningsrum/klublokale. Vi havde virkelig mange imod os i form af miljømyndigheder samt
grundejerforening. Afgørelsen er truffet, og vi har fået vores byggetilladelse.
Den overordnede plan er:
Gravearbejde, kloakarbejde samt støbning vil ske primært ved Otto Lindskov i løbet af de næste
par måneder.
Middelfart Spildevand sørger for en pumpebrønd til kloakvand.
Bygning af vægge og tag samt montage vil ske over sommeren ved Middelfart Produktionsskole.
Det hele vil være lukket inden vi stryger standeren for 2016 sæson.
Arbejdet vil ikke være til nogen særlig gene for vores ro-aktiviteter over sommeren.
Omklædningsrum samt toilet vil vi lave til vinter ved egen arbejdskraft og måske ved yderligere
hjælp fra Produktionsskolen.
Økonomien er på plads til det, der skal laves i år ved:
Velux fonden med kr. 50.000,Lokale og Anlægsfonden med kr. 43.000,Middelfart Sparekasse med kr. 15.000,Egen finansiering med kr. 66.000,Energi Fyn er ansøgt om kr. 18.000,Strib Superbrugs er søgt om ca. kr. 2 x 5.000,Danske Bank Fyns Fond er reserve med ca. kr. 15.000,Middelfart Sparekasse ser gerne en gentagelse af støtte på kr. 15.000,- i 2017
Desuden fået oplyst:
Nordea Fonden giver ikke til byggeri, men gerne til andre ting og de har mange penge.
Tuborgfonden giver ikke til byggeri, men er åbne for andre ting.
Middelfart Kommunes foundraiser er dygtig og meget hjælpsom. Vi har ikke trukket på dem
endnu.

Organisation, Økonomi og Fremtid.
På vores første bestyrelsesmøde for godt et år siden konstituerede vi os med:
Svend Aage West som formand
Peter Hvenegaard som næstformand,
Egon Sørensen som kasserer,
Pia Qouttrup Sand som sekretær,
Asger Ring som bestyrelsesmedlem.
Vi har haft 9 bestyrelsesmøder samt halvt så mange medlemsmøder, hvoraf et var et
strategimøde.
Desuden har Peter og undertegnede deltaget i DFfR´s generalforsamling.
Vi har også deltaget i nogle møder med Ronet-syd.
Straks efter dette punkt på dagsordenen vil vi komme til regnskab, og vi vil igen se, at vi har et
tilfredsstillende årsresultat, som vi alle kan være tilfredse med. Forklaringen er især, at alle
medlemmer har en meget økonomisk og sund indgangsvinkel til tingene, hvor man er bevidste om

værdien af de mange bække små. Kendetegnende er det, at vi stort set ikke har en aktivitet, hvor
det ikke ender med et større eller mindre overskud til klubkassen.
Vores organisation er jo ikke alene bygget op om bestyrelsen, det daglige og aktive arbejde foregår
meget ofte ved formelle eller uformelle personer eller gruppe. Her bør især fremhæves vores
udvalg, hvor følgende har haft funktioner, som alle er klaret super:
Klubhus:
Børge Bargmann
Materiel:
Frede Christiansen
Kajak:
Asger Ring
IT & Hjemmeside:
Egon Sørensen
Ro aktivitetsudvalg:
Peter Hvenegaard
Kaproning:
Ole Haaning
Ro-spinning:
Ole Haaning
Bro:
Svend Aage West
Loppeudvalg:
Jytte Rehr
Omkring fremtiden vil vi på naturlig måde arbejde for videreudvikling af vores klub og til at sætte
kursen har vi jo fine retningslinjer fra Visionsmødet i juni, hvor vi fik følgende sammenfatning samt
prioritering over aktivitetsrækkefølge:
1. Passende antal medlemmer? Lidt varierende, ca. 70 til 100. Klubben kan udnyttes mere i
dagtimerne, men nuværende antal op til 100 er passende.
2. Prioritering af aktiviteter? De tre primære aktiviteter, roning, kajak og ro-spinning, samt 8 GP,
og vi deltager i de sociale aktiviteter for andre, i det omfang det er muligt/ begrænset omfang. Til
disse skal vi sætte faste rammer for, hvad vi vil/kan tilbyde f.eks. til Strib skole kunne det være:
max. 12 elever pr. gang. Aktiviteten afhænger af vejret og hvem der kan møde op fra klubben.
3. Aldersfordeling? Vi er rummelige, for alle aldre er gode.
4. Fremme hvilke sociale aktiviteter? Flere madpakketure og flere længere ture, vigtigt med social
aktivitet efter roning, vi opfordrer alle til at komme med forslag til fællesarrangementer
(rejseoplevelser, fugletur, stjernetur…) Bestyrelsen foreslår ”læringsaften” med førstehjælp som
arrangeres til vinter.
5. Fysiske faciliteter der ønskes? Ny 4er og nogle kajakker, toilet, bad, omklædning, sauna,
manuelt optrækningssystem/spil til både (Svend Aage undersøger dette), Kajaktrailer (Asger og Pia
ser i Bogense Kajakklub, hvad de har – adskillelig model),
6. Hvad er det der gør, du er medlem? Socialt samvær, motion, nærhed i lokalområdet, fri og
fleksibel vandsport.
Som det allerede er omtalt, var der nogle roere, som gjorde sig særlig bemærket med mange km.
på vandet, og det vil vi fra bestyrelsens side gerne præmiere.
Jeg vil derfor gerne bede Ole og Birthe samt Asger og Pia om at komme herop, så jeg kan få æren
af at overrække et velfortjent diplom til jer hver.

Vi har jo en ting mere, som vi pr. tradition har den glæde at kunne uddele og det er årets
bundprop. Det var ikke svær for bestyrelse, at blive enig om, at det skulle være vores
materielformand Frede. Det er ham, der altid er der, og stille og roligt går rundt og sørger for
tingene, så vi har så godt materiel, som tilfældet er. Frede vil du komme herop og modtage vores
hyldest.
Beretning overgives herved til generalforsamling for drøftelse og forhåbentlig accept.
Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Svend Aage West

