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Medlemsmøde 2. oktober 2008
Sundhedsuge i Tårnby
Sundhedsugen blev ikke med deltagelse af roklubben. Vi
kunne ikke nå at komme i det fortrykte blad, hvorfor vi
valgte ikke være med.

Standerstrygningen
Hanne informerede om den kommende fest, som bliver
holdt i Halloweens tegn, meget uhyggeligt.

Maden kommer udefra og bliver leveret af Jysk Dinner.

Det koster kr. 150,- at være med.

Husk, at tilmelde jer.

Der er roning kl. 14.00 hvis vejret er med os. Husk at
medtage små gevesener så vi kan holde varmen.

Teatertur
Teaterturen er overtegnet med 4. Hanne vil lægge sig i
selerne for at skaffe flere billetter.

Bådklargøring
Der er hængt en oversigt op over den kommende
bådklargøring. Der vil være flere instrukser i Stroken.

Ny båd
Lars/bådbygger har ringet og sagt, at båden kunne være
klar til standerhejsningen. Vi afventer nu at få en pris.
Det bliver en 4-årers.

Fyrrum
Fyrrummet er ikke til affald. Tomme kasser eller andet
affald skal smides ud i affaldsposerne eller i container.

Åbent brev fra Jan Palm
Jan havde bedt om at få ordet, idet han i en dialog med
bestyrelsen, ikke synes at have fået svar på sine
spørgsmål mht. aftalen med ældreroerne og heller ikke
synes bestyrelsen havde fulgt det, der blev besluttet på
generalforsamlingen mht. samme aftale.

I et åbent brev til medlemmerne håbede han at åbne op
for en debat omkring aftalen med ældreroerne.

Hanne – synes også at informationen fra bestyrelsen
havde været for dårlig mht. opfølgning fra
generalforsamlingen og mht. aftalen med Ældreroerne

Mogens – formulering og kommunikationen kunne have
været bedre. Det tages til efterretning.

Punkter som forsikring, skader, kontingent, opsigelse af
aftalen, klub i klubben etc. blev diskuteret.

Der kan ikke tages nogen beslutninger ifølge
ovenstående. Det er et medlemsmøde ikke det rette
forum til. Her taler vi om at der evt. skal holdes en ekstra
ordinær generalforsamling.

Jan tilbød bestyrelsen sin arbejdskraft for at få løst
problematikken.

Og stiller gerne op som formand igen.

Lene Jacobsen

Medlemsmøde 4. november 2008
Teatertur
44 deltager i teateraften 21. marts 2009, hvor vi skal se
musikforestillingen „2200 Carmen“ på Nørrebros Teater
samt spise i roklubben bagefter.

Bådklargøring
Det har vist sig, at den grundstødningsskade/ridse vores
nyeste båd Kongedyb II fik i sommer, da Skovshoved
Roklub lånte den til en tur til Saltholm, er mere alvorlig.
Finérlagene i bordet er trykket sammen, og Lars
bådbygger er hidkaldt for at foretage reparationen, som
skal foregå ved at snitte ned i bordet ovenfra.
Skovshoved Roklub er indstillet på at dække
omkostningen, som skønnes at blive under 5.000 kr.
Ærgerligt at få sådan en skade i en helt ny båd, og derfor
tages sagen også alvorligt!

Ny båd
Prisen på den nye 7 bords kombinationsinrigger (ligesom
Kongedyb II) er 180.000 kr. inkl. moms. Hertil kommer
11.500 kr. til fire fiberårer. Vi har fået tilsagn om penge
fra følgende fonde:

65.000 fra A.P. Møller & Hustru Chastine McKinney
Møllers Fond til almene formål.
10.000 fra Nordea Danmark-fonden
10.000 fra Tuborgs Grønne Fond

Roklubben Øresunds egen bådfond/opsparing dækker det
resterende beløb.

Indbrud
Der har igen været indbrud i roklubben. Tyvene var også
på besøg i Kastrup Kajak Klub og Røse Kajakklub på
havnen. For at undgå flere indbrud fjernes nu ALLE
byttepenge i Tutten – der ligger ikke en bøjet 50-øre, når



vi går hjem. Desuden undersøges forskellige former for
overvågning, så vi blandt andet kan se, hvem det er, der
besøger os om natten.

Otter Grand Prix
Vi har ét mix-hold med i 8GP, dvs. holdet består af 8
personer - både af kvinder og mænd - uden bestemt
aldersgrænse. Se mere den verdensomspændende
ergometerkaproning under Breddeaktiviteter på
www.roning.dk.

Parkeringskort
Roklubben Øresund har fået et antal kort fra Tårnby
Kommune til at lægge i forruden på bilerne på
parkeringspladsen, så man ikke får en P-bøde, når man
f.eks. er ude at ro en søndag, når
parkeringsrestriktionerne gælder.

Men ifm. private fester i klubben udlånes kortene
naturligvis også til gæster, som fornuftigvis lader bilen
stå til næste morgen. Men så glemmer de at aflevere
kortet, og så er det jo lidt besværligt at få kortet tilbage,
når gæsten er kørt hjem til nordjylland. Derfor overvejes,
at det medlem, som benytter klubben til sin fest, betaler
et depositum af f.eks. 150 kr. pr. kort for at sikre, at alle
kortene returneres. Det kræver, at kortene mærkes med
et nummer, så man kan holde styr på, hvilke kort fra
hvilken fest, der mangler.

Roklubben Øresund på Facebook
Preben Nielsen har startet en Facebook gruppe for
Roklubben Øresund med det formål at komme i kontakt
med gamle rokammerater. På medlemsmødet drøftede vi
muligheden for at benytte Facebook gruppen til at booke
noget seriøs roning ved blot at skrive på væg-til-væg, at
nu planlægges f.eks. en søndagstur kl. dit eller dat, og
alle kan bare møde op. Men da gruppen er helt åben, og
alle kan melde sig ind, så er det jo nok ikke så smart at
skrive på Facebook, at nu er man ikke hjemme hele
søndagen, da indbrudstyve jo også har adgang til
informationen på Facebook. Det må vi tænke lidt over,
men mulighederne er der jo på nettet.

Hanne Vinther

Kontingent
Så er et år atter ved at gå på hæld, og vi skal til at
overveje, hvordan der skal betales kontingent for det nye
år, som kommer, enten via giro eller via bankoverførsel.

Jeg kan også oplyse, at der i skrivende stund ikke er
nogen forandringer i måden at give gave på, alt er som
tidligere, altså via DFfR.

Det forgangne år er gået ganske fint, der er kun nogle få
stykker, der halter lidt bagefter. (Jeg håber nu, at der er
nogle det får dårlig samvittighed).

Jeg vil sige tak for året, som snart er gået. Jeg ønsker
alle medlemmer og deres familier en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår. Det bliver gjort på denne måde, da
jeg ikke er i landet til den tid.

Med stor rohilsen

Kurt, kasserer.

Juleroning
„Kredsens julegave til Klubberne“

Lørdag d. 13. december 2008 i Langelinie lystbådehavn.

MTU inviterer hermed Kredsens juleroere til hygge i
B&W roklub i Lystbådehavnen.

Slip væk fra det sædvanlige juleræs for en stund og mød
op fra kl. 12.30 til gløgg, æbleskiver og andet guf.

Arrangementet i B&W varer ca.1½ time.

Prøv evt. om I kan låne både af klubberne i havnen.

Hold øje med opslagstavlen for tilmelding.

Ikke-roende er også velkomne.

Julefrokost 16. december
En af årets traditioner er julefrokosten, som i år holdes
den 16. december, kl. 20.00.

Der vil igen i år blive serveret alskens lækre
julespecialiteter.

Hold øje med opslagstavlen for tilmelding.



Klabautermandsfest
OBS OBS OBS
På grund af sammenfaldende arrangementer i roklubben
den 22. november, har det været nødvendigt at udskyde
Klabautermandsfesten til 2009, se dato i næste udgave af
Stroken.

Standerstrygning og fest
Så var dagen kommet, hvor vi skulle ud på den sidste
tur. Vi var 2 to-årers og 2 4-årers som tog på en sidste
tur på sundet. Der var en rimelig vind, men ellers godt
vejr. Slet ikke den kuling, som var blevet varslet af
metrologerne.

Midtvejs blev der gjort holdt, for at indtage indholdet af
de små lommelærker, som jo er ren overlevelse på sådan
en kold dag. Hannes opfordring til, at man skulle huske
de små lærker, blev virkelig taget alvorligt. Udvalget var
enormt.

Vel tilbage i roklubben holdt formanden en tale om den
forgangne sæson, hvorefter standeren blev strøget. I år
tilfaldt æren Wickie.

Et (u)hyggeligt veldækket bord mødte os – temaet var
Halloween. Der var græskar lygter og lollandske roe-
lygter (på Falster kører vi roerne til sukkerfabrikken),
men sådan er hver landsdel jo så forskellig.

Der blev serveret en lækker 3 retters menu.

Under middagen var der en dejlig stemning, og den blev
ikke dårligere, da vi gik i gang med at synge. Der blev

både uddelt sange – nogle af dem indebar en del motion.
Det giver en fornuftig tørst som behørigt blev slukket.

Festdeltagerne blev også udsat for en skrækkelig
tipskupon. 3 uskyldige par blev udsat for de værste
rædsler og hver rædsel skulle vurderes af to dommere
(Hanne og Irene). Dommernes neutralitet kan dog
diskuteres, idet der forekom nogle meget urene
dommerkendelser.

Det var en dejlig fest med god stemning, dans, sang og
god mad. Hvad mere kan vi ønske os.

Tusind tak til festudvalget (Hanne, Irene, Wickie, Lena,
Poul og Kim) for en festlig standerstrygning.

Lene

Nytårsbad
Traditionen tro mødes vi i klubben den 31. december kl.
1300 for at gå i sauna, og dermed gå rene ind i det nye
år. Alle kan deltage.

Cykeltræning
OBS – Nyt mødested for søndagscyklisterne
Cykeltræning hver søndag – Vær opmærksom på at
mødestedet er ændret. Alle mødes ved de røde porte på
Finderupvej kl. 10.00.

God sæson for ældreroerne
Til roning klar, ro væk. Disse kommandoer lød den
første onsdag efter standerhejsningen kl. lidt over 10, og
sådan har det lydt hver eneste onsdag mellem
standerhejsningen og standernedhalingen. Godt nok har
vejret ikke altid været lige optimalt, men ud kom vi. Der
har været dage, hvor man havde lyst til at blive ude hele
dagen, og der var dage, hvor man skulle have godt med
tøj på, især styrmændene. Den næstsidste rodag var lige
ved at ødelægge statistikken, men nogle garvede roere
Reddede æren.

I løbet af sæsonen har vi haft besøg af Lyngby Roklub,
som fik en tur rundt i lokalfarvandet, og bagefter spistes
den medbragte mad. Vi var 20 roere fra begge klubber,
og vejret var hæderligt. Senere var det så vores tur til at
være gæster. Vi besøgte Furesøens roklub. Vejret var
ikke det bedste. Det regnede, da vi tog af sted, men var
opholdsvejr, mens vi roede, men regnvejr igen, da vi var
kommet tilbage og skulle spise, heldigvis indendørs.



Vi deltog også i Amagerregattaen, hvor vi anmeldte to
hold, men den ene blev slettet, fordi der var for mange i
løbet 60+. Ærgerligt nok, for på dagen var der to hold,
der meldte fra, så vi kunne godt have været med
alligevel. Vi fik en meget ærefuld tredie- og sidsteplads.
Meget godt i betragtning af, af vi ikke havde haft
lejlighed til at træne sammen, især i starten mistede vi
nogle bådlængder, men et plaster på såret var, at vi af
tilskuere fik ros for vores pæne roning.

Den sidste rodag havde vores festudvalg arrangeret
afslutningsfest med spisning af en menu:
Krebsehalesalat, indbagt mørbrad og æblekage med
masser af flødeskum. Naturligvis var Finn A på pletten
med sin harmonika, så der blev som sædvanlig sunget de
gode Øresundssange bl.a. Ældreroernes flådesang,
gendigtet af Hanne Vinther, og der kom også folk på
dansegulvet. En rigtig Øresundsfest.

Så er vi startet på den månedlige onsdagsspisning, hvor
Kurt, Allan og Freddie lagde for med at servere
tunmousse og helstegt oksesteg, der Var så mør, at man
kunne bide den over med øjenlågene. Lækkert. Tak for i
år.

Mange kærlige hilsner fra Holger.

Sejl –ind bar
Ved sommerens Silkeborg Regatta åbnede Silkeborg
Roklub en bar på bådebroen. Det er måske en ide, vi
skulle overveje at gå videre med i Øresund!

Betina og Kim

Opfordring
Flere bidrag til Stroken

Nu er der gået et endnu et år, og et stort ønske og
opfordring skal derfor lyde til jer alle om at flere af jer
kaster jer over tastaturet og skriver et indlæg til Stroken.

Så med ovenstående i tankerne, ser jeg frem til at
modtage en masse indlæg i 2009 – store som små
indlæg, ro-historier, oplevelser på vandet, roferier etc.,
der er plads til dem ALLE.

Godt nytår.

Redaktøren/Lene

Deadline for indlæg til næste Stroke er
den 6. januar 2009



Træningsbænk i motionsrummet
Motionsrummet har fået en ny motionsmaskine. Det er
en „vægt-træningsbænk“, som kan bruges på mange
måder, jf. tegning.

En træningsvejledning er lagt ude i motionsrummet, men
vejledningen vil også blive lamineret og hængt op i
motionsrummet.


