Strib Ro- og Kajakklub – Beretning 2018
SRK
2018 har været et år med udvikling og mange gode oplevelser for både baglæns og forlæns samt
ergometer/tørroerne.
Romaskinerne bliver brugt flittigt. Maskinerne når knapt at blive kolde før end de startes op igen.
Antallet af maskiner er blevet øget og alligevel oplever vi ventelister.
For et par år siden besluttede vi at investere i uddannelse af instruktører.
For kajakroerne har det betydet, at vi har kunnet tage imod et stort antal nye medlemmer, som
også har kunnet frigives til roning på egen hånd.
For baglænsroerne har der ikke været den store udvikling, men der er udvist en vis interesse for
den kommende sæson og der er et antal instruktører som er parate til at tage imod nye
potentielle roer.
Vi startede ro-sæsonen med udlægning af en ny bro – broen kunne vi selv løfte og lægge på
vandet og værftsholdet har på vanlig vis forbedret forholdene ved fortøjningen. Broen har været
brugt flittigt - der har ind i mellem været stor trængsel på broen.
Vi har været udfordret med hensyn til parkering – kørsel til og fra klubben. Der var og er trussel
om at kommunen vil opsætte en bom, så kørsel ikke kan finde sted uden en nøgle – forestil jer
hvilket bøvl dette vil medføre.
Kommunen valgte efter opfordring fra os, at opsætte et skilt, som giver tilladelse til vare- og
handicapkørsel. Forbud mod kørsel, ser ud til at blive respekteret af i vært fald klubbens
medlemmer, så vi håber vi undgår en bom.
Vi sluttede året med 134 medlemmer i SRK.
SRK står for Strib Ro- og Kajakklub – det kan også stå for Spin-Ro-Kajak. – Vi er en klub som hviler
på tre ben – tre ben som er lige betydningsfulde for fællesskabet.
Fællesskabet blev bl.a. vist ved afvikling af Skole OL på Strib Skole, hvor Ole professionelt ledte
arrangementet godt hjulpet af mange frivillige hjælpere fra klubben.
Der har været deltagelse i Gademarked og NaturensDag samt
deltaget som hjælpere ved Halvmaraton.
Klubben har haft en ikke uvæsentlig indtægt ved Skole OL og Halvmaraton.
Lene Meiniche har været en god koordinator i forbindelse med Halvmaraton. Desværre har hun
meddelt, at der skal findes en afløser for hende.
Klubben er kittet sammen af udvalg og medlemmer der tager ansvar og føler medejerskab.
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Der er blevet søgt og modtaget fondsmidler. Bl.a.har vi fået nye bord-bænkesæt, som der i
højgrad har været til glæde for både medlemmer og besøgende i løbet af den varme sommer.
Der er gjort et stort stykke arbejde af værftsholdet i forbindelse med isolering og installation af
varmeblæser i den første hal. Hallen kan nu bruges som værft, så vi ikke skal ud i byen og leje os
ind i vinterens løb.
Rengøringen varetages på imponerende vis på tværs af brugere.
Vedligehold af bygning, lokaler, maskiner og materiel bliver bare gjort.
Vi skal passe på det vi har. -Vi har undersøgt muligheden for at forsikre bygninger og materiel.
Men vi har vurderet, at det ikke er økonomisk forsvarligt, da forsikringer er uforholdsmæssigt
dyre.
Bygninger og materiel er brandforsikret.
Vi har investeret i et nyt låse-nøgle system. Hvert enkelt medlem hæfter personligt for nøglen,
som er udleveret mod et depositum.
Vi har søgt Middelfart Kommune om en lejeaftale af et areal der dækker klubhus med haller og et
areal udenom som dækker vores behov i forhold til de aktiviteter vi har.
Da vi stadig er bundet af en lejeaftale med Strib Bådeklub som dækker en lille del af det sydvestlige hjørne af klubhuset, finder Kommunen det ikke juridisk holdbart at lave en brugsaftale, så
længe der ikke er styr på, hvem der er aftalepart i forhold til hvad.
Kommunen er meget indstillet på at lave en kontrakt/aftale, når de indbyrdes forhold imellem de
to klubber er afklarede.
Bestyrelsen erkendte, at nogen måtte tage initiativ, således at vi, i stedet for at tale dumt om
hinanden, kunne finde et grundlag at samarbejde på.
Vi skrev til Strib Bådeklub og spurgte – Skal vi gøre det sammen? – altså mødes til idéudveksling
omkring udvikling af Vand- og landaktiviteter i området ved Strib Havn og Strib Strand. En
udvikling til gavn og glæde for klubbernes medlemmer i særdeleshed og Stribbonitterne i
almindelighed.
Der har været et par møder med repræsentanter fra de to klubber, som har idéudvekslet og det
har konkret udmøntet sig i invitation til de to aktiviteter som SB afvikler henholdsvis den 6. februar
og den 1. marts.
Møderne mellem vores to sportsklubber har været konstruktive og i en positiv tone, som vi håber
vil fortsætte.
SRK er en sports- motionsklub. I en sportsklub er der medlemmer med et konkurrencegen. Dem
har vi også i SRK.
Peter (Hvenegaard) blev i starten af året Fynsmester og han snuppede også lige et
Danmarksmesterskab i ergometerroning.
Bornik blev Fynsmester i ergometerroning.
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Klubben har været med i 8GP, hvor der har været et kvinde- og et herre hold som har roet
forskellige distancer i november – december - januar og februar.
Klubben har været med i LilleBælts dysten – hvor der har deltaget herrehold og mixhold, SRK har
klaret sig godt.
Ole Haaning har deltaget i VM i Florida – ikke som repræsentant for klubben, men han har jo dog
trænet i klubben.
Så er der den uofficielle konkurrence om, hvem der har roet flest kilometer
I kajak har
Bent Juul Jørgensen roet 1.140 km
Vibeke Vestergaard Nielsen har roet 1.053 km
Baglænsroning har
Ole Haaning Thomsen roet 1352 km
Birthe Papsø har roet 790 km
Rospinning/tørroning
Ole Haaning Thomsen har roet 1212 km
Margit Møller Thomsen har roet 1021 km
Der skal lyde en stor TAK til instruktører – udvalg – ja, til alle som har bidraget til driften af
klubben.
Stor tak til alle sponsorer.
Inden beretningen overgives til generalforsamlingen til drøftelse og forhåbentlig accept – foreslår
jeg, at vi rejser os og udbringer et leve for SRK.
Sven Erik Jensen
Peter Hvenegaard
Egon Sørensen
Jette Kristiansen
Bent Juul Jørgensen
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