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Stroken

Et nyt år er begyndt!
Gid, at det må blive

rigtig godt!

Kilometerjægerne fester
den 26. januar 2008

Generalforsamling(er)
den 12. februar 2008

og



INDKALDELSE
TIL
GENERALFORSAMLING
Roklubben Øresund indkalder hermed
til generalforsamling i klubbens lokaler
tirsdag den 12. februar 2008 kl. 19.00

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag

a.     Forslag til lovændring - se medfølgende
forslag

7. Valg:

a. til bestyrelse i henhold til lovene
(næstformand, kasserer, husforvalter og
ungdomsleder – bestyrelsen har forslag til
ny næstformand. Kasserer og husforvalter
er villige til genvalg)

b. 2 suppleanter. (Lene Jacobsen og Wickie
Gjesing er villige til genvalg)

c. 2 revisorer. (Irene Dahl og Palle Rivold er
villig til genvalg)

d. 1 revisorsuppleant (Kim Westphall er villig
til genvalg)

8. Eventuelt

Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsam-
lingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen.

Kastrup, den 12. januar 2008

Roklubben Øresund

Anne Weichardt
næstformand

INDKALDELSE
TIL
EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Roklubben Øresund indkalder hermed til ekstraordinær
generalforsamling i klubbens lokaler tirsdag den 12.
februar 2008 umiddelbart efter afslutningen  af ordinær
generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af  lovændring fremlagt på ordinær

generalforsamling.

Kastrup, den 12. januar 2008

Roklubben Øresund

Anne Weichardt
næstformand

FORSLAG TIL ÆNDRING AF
ROKLUBBEN ØRESUNDS LOVE
§ 3.7. Efter 25 års ….

Teksten udgår og erstattes af nyt punkt .7.:

“Efter 25/50 års medlemskab modtager
medlemmet en jubilæumserindring.Erindringen
gives til aktive medlemmer. I medlemsperioden
må medlemmet maksimalt have været passiv i 5/
10 år.“

§ 3.8. Æresmedlemmer har…..
Punktet udgår.

§ 6. Lovlig udmeldelse….
Lovlig udmeldelse af klubben KAN ske……….
ændres til:
“Lovlig udmeldelse af klubben skal ske ved
skriftlig henvendelse med mindst 14 dages arsel
til den 1. i en måned mod betaling af eventuel
restance.“

§ 7.2. Beretning ændres til:
„Fremlæggelse og godkendelse af beretning“

§ 7.3. Fremlæggelse af regnskab ændres til:
„Fremlæggelse og godkendelse af regnskab“

§ 7.7.c 2 revisorer ændres til: ændres til:
„2 revisorer/bilagskontrollanter“



§ 8. Adgang har kun de ……
ændres til:
„Adgang har kun de medlemmer, der ikke er i
restance.“

§ 11.3. Bestyrelsen vælges……
ændres til:
„Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.
Suppleanter, revisorer/bilagskontrollanter og
revisorsuppleant vælges for et år.“

§ 12. Der tilføjes:
„Regnskab og budget er tilgængeligt i klubben i
revideret stand 8 dage før generalforsamlingen.“

§ 13.1. På generalforsamlingen den 15. november 1998
blev det vedtaget at pensionister havde særskilt
kontingent. Dette er aldrig indføjet i vore love.
Bestyrelsen foreslår, at vi ophører med speciel
pensionistkontingent og går tilbage til
teksten:

“Kontingent for aktive senior- og ungdoms- og
miniroere samt passive medlemmer fastsættes
på klubbens generalforsamling.“

§ 17.1. Klubbens ophævelse…..
Der har indsneget sig en trykfejl så teksten
foreslås korrigeret til:
„Klubbens ophævelse kræver, at ¾ af de
stemmeberettigede medlemmer stemmer for på
en generalforsamling.“

Medlemsmøderne december og januar
DFfR/Københavnskredsen

Leif og Kurt havde været til møde i DFfR’s
Københavnskreds i november, hvor omorganisering af
Dansk Forening for Rosport var på dagsorden. Skal
ungdomsroning og kaproning f.eks. ligge både i DFfR
og i kredsene? Hvis det skal ligge i DFfR, hvad skal
kredsene så lave? Skal de være politiske og kun sidde
standby, når klubberne har brug for hjælp? Eller hvad?

På mødet i kredsen annonceredes Nordisk Træf med
kirkebåde og Færøbåde på Silja. Se opslagstavlen.

Amagerregatta

I november har der også været repræsentantskabsmøde i
Amagerregattaen, hvor Roklubben Øresund blandt andet
har foreslået, at der fremover kun skal være 5 baner.
Baggrunden herfor er: 1) At det kun er 5 klubber, der
deltager i Amagerregattaen, så er der én bane pr. klub,
som giver mulighed for points. 2) At der ikke kan
skaffes vanddybde nok til 5 baner i Havnen – og for den
sags skyld heller ikke i Dragør. Der er indkaldt til nyt
møde i februar mellem rochefer og formænd.

Ældreroerne

Så har ældreroerne udgivet første nummer af deres eget
klubblad: „Ældre Stroken“. Det er i papirform, og
redigeres af Holger Møller. Der hænger et eksemplar på
opslagstavlen. Første nummer indeholder bl.a.
samarbejdsaftalen mellem ældreroerne og Roklubben
Øresund. I princippet er det bare de regler, begge
klubber følger, som er nedfældet på papir.

Generalforsamling/Lovene

Bestyrelsen har gennemgået vores love og ført dem
ajour. Lovændringerne er udsendt pr. post med
indkaldelse til generalforsamling. Et eksemplar af
regnskabet vil ligge i klubben til gennemsyn før
generalforsamlingen den 12. februar.

Det ser ud til, at der er genvalg på alle bestyrelsesposter.

Hanne Vinther

Kaninen
Selvom Roklubben Øresund som sådan ikke har haft
noget at gøre med Støtteforeningen Kaninen og Kaninens



Totaludlejning i flere år, synes jeg alligevel, at Roklubben
Øresunds medlemmer skal vide, at det på Kaninens
generalforsamling den 18. december 2007 blev besluttet
at nedlægge begge dele.

Duracel-kaninen Iver Olsen har de seneste år kæmpet op
ad bakke for at fastholde majs forårsmarked og augusts
havnefest/kræmmermarked afholdt i det centrale Kastrup
som en byfest, men er af Tårnby Kommune blevet
henvist først til Vestamager/Ugandavej og dernæst til et
frygtelig kedeligt forblæst stykke knoldet lerjord syd for
Ørestaden. Dermed kunne man hverken kalde Kaninens
markeder for Nordens hyggeligste – og da slet ikke
Havnefest, når det lå midt på Amager, længst væk fra
vandet!

Kombinationen af at være bortvist fra de hyggelige
områder ved Kastrup Havne med diverse spejder- og
sportsklubber omkring sig og dårligt vejr til markederne
gjorde, at økonomien ikke hang sammen. Konkursen
truede. Takket være Ivers kæmpe indsats, lykkedes det
at få regnskaberne til nogenlunde at gå i nul, så Kaninen
kunne ophøre med ære uden særlig gæld (kun gæld til
Iver selv). Aktiverne er på grund af alder nedskrevet til
5.000 kr.

Æret være Kaninens minde … Selvom Roklubben
Øresund ikke har været en del af Kaninens markeder
længe, så udgør Kaninen en vigtig del af klubbens
historie. Medlemmerne har lagt mange kræfter i at drive
markederne igennem 10-15 år, Kaninen har været en del
af vores identitet og klubliv, vi har tjent penge på salg af
øl, kaffe & kage, vi har serveret morgenmad til flere
hundreder kræmmere, vi har grint, vi har grædt, vi har
festet, vi har slidt og slæbt. Nu er det slut!

Hanne Vinther

Vintermarch 24. februar
I lighed med sidste år vil Jytte, Bent og undertegnede
lave en „gåtur“ langs stranden søndag den 24. februar i
klubben kl. 10.00.

Vi samles i klubben og derefter spadserer vi i samlet flok
ned af Strandvejen, bagom Bryggergården, gennem den
nye lystbådehavn, ud af Strandpromenaden i
Strandparken, og videre ned til „bunkeren udfor
Øresundsvej. Herefter kan man gå direkte hjem eller hvis
de ca. 8 km. ikke er nok, gå til enden af Strandvejen ca.
10 km.  Tilbage i klubben fra kl. ca. 11.00 står vi så klar

med gløgg eller glüwein.

Kl. 12.00  kan man så nyde sin medbragte madpakke.
Drikkevare, som øl, vand og snaps kan købes i klubben.
Så tag familien, børn og hunde, venner og søskende med
den dag og få en hyggelig tur langs vandet sammen med
de øvrige medlemmer fra klubben. Ældreroerne er også
meget velkomne.

Der kommer en liste op i klubben, for at vi kan se hvor
mange vi skal købe ind til. Er I ikke skrevet på listen, så
mød op alligevel.

Pris pr. deltager er 20,- kr. Evt. overskud går i
bådefonden

Leif

Forårsrengøring
8. marts 2008
Traditionen tro skal roklubben gøres klar til sæson start.
Hvorfor der er forårsrengøring lørdag d. 8. marts 2008,
kl. 9.00.

Der startes med morgenmad, hvorefter opgaverne bliver
delt ud.

Hold øje med opslagstavlen for tilmelding.

NB: jo flere jo bedre og jo hurtigere går det.

Påsketur til Berlin
Som tidligere annonceret er der en Påske tur til Berlin.

Nærmere bestemt Roklubben „Hevella“, Dorfstrasse 23,
D-13597  Berlin (Spandau-Tiefwerder).



I Tyskland, Berlin er der en tradition for, at man ror med
2 årer, i gig-både (som vores Svaneklapper), men der er
også mulighed for „almindelige“ inriggere.

Hvis man har spørgsmål til turen så kontakt enten Leif
(formanden) eller Kurt (kasseren).

Hold øje med opslagstavlen for tilmelding.

Red.

Standerhejsning
Lørdag d. 29. marts kl. 11.00

Standeren hejses kl. 11.00, herefter bydes traditionen tro
på en lille en. Efter opstrammeren er det tid for
omklædning og sæsonens første rotur.

Kl. ca. 15.00 vil grillen være klar. Du medbringer selv
din mad og vi hjælpes ad med at få dækket bord. For at
finde ud af, hvor mange kul, vi skal sætte over, beder vi
dig skrive dig på listen til spisning.

Se opslagstavlen.

8 GP
Der har nu været afholdt 3 løb i 8GP.
På trods af den manglende deltagelse,
så er løbene blevet afholdt, og for
interesserede kan man gå ind på
hjemmesiden og se resultaterne.

Der resterer nu 2 løb, som afholdes
henholdsvis torsdag d. 31.1 og det
sidste lørdag d. 1. marts kl. 10.00,
hvor alle er velkommen til at komme
og heppe på deltagerne.
Anstrengelserne sluttes af med frokost,
som hver især selv medbringer.

Vi ses

Sognefjorden
04. – 13. juli 2008

Vil du gene opleve en rigtig ro-langtur så tag med til
Sognefjorden.

Sognefjorden er Norges længste fjord, og vi ror på de
inderste sidefjorde i et område, der er meget øde og
utroligt smukt.

Turen bliver arrangeret af MTU.

Tilmelding senest d. 1. marts 2008

Se opslagstavlen.

Allan

Madpakketure 2008
Igen i år tager jeg initiativ til madpakketure hver den
første søndag i måneden i samarbejde med Roklubben
SAS. Formålet er at
ro lidt længere ture
(ca. 30 km) og få set
andre farvande end
lokalfarvandet.

Typisk er start
søndag kl. 10.00 og
hjemkost kl. 17.00,
så madpakke og
drikkevarer skal
medbringes. Og hvad
der medbringes til
fælles bedste i form
af hjemmebag eller
hjemmegjorte bittere/
snapse o.lign. er
yderst velkomne,
altid!

Datoerne står fast. Turene kan ændre sig:
4. maj Tur til Ishøj fra SAS (hvis altså slusen er

åben på det tidspunkt)
1. juni Tur fra Kastrup til SAS/Københavns

Havn.
6. juli Saltholm rundt (alternativt Dragør i syd,

Strandparken/Lynette)
3. august Saltholm rundt (alternativt Dragør i syd,

Strandparken/Lynette)
7. september Kredsens tur på Furesøen

Alt afhængig af vejret den 6. juli og 3. august tager vi
Saltholm rundt. En alternativ tur kunne være Dragør
sydstrand mod syd eller Strandparken/Lynette mod
nord. Men det kunne også være Amager Rundt.

Notér datoerne i din kalender allerede nu!

Hanne Vinther



Nyt på hjemmesiden
Der vil i løbet af foråret blive oprettet et ekstra faneblad
på vores hjemmeside med titlen „Love og Reglement“.
Her vil vi foruden vores egne love og regler også lægge
samarbejdsaftalen med ældreroerne.

Red.

Lokalstyrmandskursus
Der vil ikke blive holdt lokalstyrmandskursus i år. SAS
eller Dragør vil blive kontaktet for at høre, om vi kan få
2-3 pladser til de medlemmer hos os, der måtte ønske
det. For interesserede kontakt ro-chefen.

Juleroning
Med lån af både fra SAS tog 2 2-årers af sted på den
årlige juleroning til gløgg og æbleskiver hos B&W
roklub. Ro-turen foregik i et fantastisk december vejr
som man ikke kunne ønske sig bedre - blå himmel og
tæt på vindstille.

Der var 80 tilmeldte fra hele København, så der var
trængsel ved gløggen.

Red.

Julefrokost
Sidste tirsdag inden jul var der julefrokost i roklubben
med deltagelse af ca. 35 medlemmer.

Rigtig mange medlemmer var med til at kræse for de
øvrige medlemmer ved at dække bord og lave mad. Få,
men rigtig lækre juleretter.

Både i klubstue og køkken hyggede vi os med
opgaverne, fik smagt på noget juleøl, og fik fyret nogle
jokes af. Kravet var nemlig, at hver M/K medbragte to
vittigheder. Vittighederne kan vi desværre ikke bringe her
pga. selvpålagt censur.

Nissen havde sørget for et juletræ, og igen i år havde Jan
Palm sponseret Linieakvavitten, Jytte havde fremstillet
nogle håndklæder med broderet klubstander som
mandelgave (øv, hvorfor vandt jeg ikke!), og Mogens
var så gavmild at komme med en kvadratmeter stor
æske fyldte chokolader til kaffen.

Der var julehilsen fra Lisette, en beboer der hvor Wickie
arbejder, og som var med i kørestol til julefrokosten
2006. Vi kvitterede straks med en julehilsen til hende,
underskrevet af alle gæsterne. (Skulle hilse og sige, at
det blev hun glad for.)

Preben havde sørget for en fusions-jule-sang, hvor vi i
én og samme sang kom igennem alle de danske
julesange. Jeg oplæste Hans Peters jul – ikke at forveksle
med Peters jul. Mange kneb en tåre …

Og således blev det rigtig jul i den gamle roklub.

Hanne Vinther

Tutten
Det er gået helt forrygende med Tutten siden oktober
2007, hvor rigtig mange kokke sagde ja til at tage en
Tutvagt ca. hver anden måned – og rigtig dejlig mad har
vi fået! Tak for det!

Der er netop udarbejdet en plan for besættelse af
Tutvagter frem til 22. april. Den hænger på døren til
Tutten. Hvis du føler dig overset, og gerne vil gå-kok-
amok en tirsdag, så henvend dig til mig, så kommer du
med i „slænget“ omkring Tutten.

Og her en historie fra den virkelige verden:

Stressen var ved at opbygge sig forud for året
julefrokost, travlt på arbejde, har vi nu styr på i aften?,
har vi det hele? – og jeg skulle indfange noget frisk
franskbrød på vejen i roklubben. Så slog det mig:
Tanken! Tanken bager selv brød! De har frisk brød! Helt
afslappet, 20 minutter før tid rullede jeg ind i gårdhaven
på min cykel med 3 friskbagte franskbrød – masser af
tid ….

I mørket står en skikkelse! Levnedsmiddelkontrollen!
„Ja, jeg har jo set på jeres hjemmeside, at I har
julefrokost i aften, og så tænkte jeg, det var en god aften
at træffe jer hjemme på!“ sagde damen.

Snu rad, tænkte jeg!

Godt så! Damen fra Levnedsmiddelkontrollen
gennemgik køkkenet, og hun havde fuldstændig ret! Vi
er for dårlige til at rengøre køkkenet. Spindelvæv i
hjørnerne ved loft, skidt på kanter ved skabe og



opvaskemaskine, snulder i køkkenskufferne, beskidte
køkkenlåger, og bunden af flaskeskab og køleskab kunne
trænge til rengøring. Simple ting!

Til forårsrengøringen tager vi en ordentlig tur med
rengøringen i køkkenet. Men husk også at holde rent i
det daglige. Og med hensyn til fryseren. Når I lægger
mad i fryseren, så mærk det tydeligt med dato, og hvad
pakken indeholder. Faktisk er det bedre, I tager
madrester med hjem efter en Tutvagt, end I fryser dem
ned. Når vi er så mange (heldigvis), der har Tutvagter,
er det umuligt at holde styr på fryserens indhold og få
det brugt inden udløbsdato.

På forhånd tak! – og tak for godt samarbejde! I er
fantastiske!

Hanne Vinther

Besøg af Levnedsmiddelkontrollen
Levnedsmiddelkontrollen meldte pludselig deres ankomst
d. 18.12.07. Vi fik en smiley, men de havde følgende
observationer efter gennemgangen, som skal forbedres:
- Der var spindelvæv
- Rengøring ved (kanter) f.eks ved opvaskemaskine
- Rengøring i bunden af flaskeskab/køleskab
- Rengøring af skuffer udvendigt og indvendigt

Ældreroernes vinter
På den første generalforsamling efter ældreroernes
opståen sagde Hanne Vinther, at ældreroningen nok var
kommet for at blive, og hun kunne nok have sagt: bliver
en succes.

Vi har her ved årsskiftet 46 medlemmer, altså en
fordobling på de 10 år. Af disse er der 9, der er
medlemmer både hos ældreroerne og i hovedklubben, og
omkring de 20 er tidligere Øresundere.

Vi mødes hver onsdag, og der møder omkring 30 hver
gang, der går i gang med forskellige aktiviteter, der kan
opdeles i motion, arbejde og socialt samvær, og dog kan
det hele gå under sidstnævnte betegnelse. Lidt over kl.
10 drager et varierende antal piger af sted ad strandvejen
til strandparken, med eller uden stave, og de er borte en
time til halvanden.

Deadline for indlæg til næste Stroke er den 4. marts 2008

Derefter går „håndværkerne“ i gang med arbejdet, og
der er nået meget: skorstenen er malet, 3 gange grunder
og 2 gange finish, så nu skal den nok holde nogle år
igen. Bådløfteren har også fået en gang maling, og
bådhallen har i skrivende stund fået spartlet revner og
skal nu have en gang maling. Nedløbsrør er flyttet og
tagrenden bliver forsynet med trådnet til at opfange
blade o.l. Indendørs er vi i gang med kondirummet,
hvilket man kan høre på den larm, der kommer derfra,
og lugt af opløsningsmidler.

Kl. 12 samles vi så til kaffe eller spisning, og efter en
times forløb begynder man at sive ud.

Det var jo meningen, at Ældre-Stroken skulle komme
lejlighedsvis, men tekniske problemer og mangel på
overblik over økonomien, gør, at det er stillet i bero.

Holger

Deadlines for Stroken 2008
4. marts 2008
6. maj 2008
10. juni 2008
5. august 2008
30. september 2008
11. november 2008


