
Er tiden inde til at sige farvel til Årebladet? 
 
Af Ebbe Andersen, redaktør af Årebladet og Leif Thygesen webredaktør nakskovroklub.dk 
Nakskov Roklub er en forholdsvis lille forening. Alligevel har vi både et medlemsblad og en hjem-
meside. Begge dele fungerer udmærket, men måske er tiden inde til at overveje, om vi bruger vores 
sparsomme ressourcer på den rigtige måde. 
 

Fire årlige numre 
Fire gange om året udkommer et fyldigt 
nummer af Årebladet. Inden vi når der til, 
har der været en lang proces, hvor der er 
planlagt hvilke artikler, der skal i bladet, 
dernæst er der kontaktet medlemmer og 
eller andre, som skal skrive artiklerne, og 
så skal der også sørges for billeder – og 
endelig rykkes for artiklerne! Herefter 
redigeres artiklerne, sættes op i Årebla-
dets lay-out, for derefter at blive trykt og 
samlet og endelig udsendes/udleveres 
bladet til medlemmerne samt lægges ind 
på vores hjemmeside. Parallelt hermed 
skal annoncer holdes ajour samt evt. ny-
tegnes. Alt i alt en lang proces, der koster 
både tid og penge, samt en del medlem-

mers aktive medvirken. På grund af Årebladets udgivelsesfrekvens og den lange produktionstid, kan 
det ikke undgås, at en del artikler vil omhandle begivenheder, der er overstået for måneder siden. 
Men til gengæld har vi et flot og godt blad, man kan tage frem og læse i - og det kan bruges i eks-
terne sammenhænge, som vort ansigt udadtil.  
 
Samme historier på hjemmesiden 
Samtidigt med ovenstående dækkes de samme be-
givenheder på roklubbens hjemmeside.  
Som regel er artiklerne her aktuelle, og vejen fra 
skribent til distribution er kort og hurtig. Når artik-
len er skrevet og illustreret, kan den offentliggøres 
med det samme og straks læses i Kina, hvis man 
tilfældigvis skulle befinde sig der. Der er ingen be-
grænsning for artiklernes længde eller antallet af 
billeder, der kan bringes, så der er alle muligheder 
for at boltre sig med både tekst og billeder. Til gen-
gæld er en hjemmeside et flygtigt medie, hvor man 
er nødt til at have en pc, der er forbundet med inter-
nettet for at læse nyhederne. 
 
Årebladets artikler integreres på hjemmesiden 
Der er altså fordele og ulemper ved både Årebladet 
og hjemmesiden, men det er mange ressourcer, der bruges på at få Årebladet udgivet, og de res-
sourcer kunne måske bruges bedre et andet sted? Kort sagt: Er tiden inde til at stoppe udgivelsen af 
Årebladet? Det betyder ikke, at du skal undvære de artikler, der i dag bliver bragt i Årebladet, de vil 
i stedet blive bragt på hjemmesiden og for eksempel ”Åreplask” kunne sagtens være en fast ”ru-
brik”, der udkommer en gang om måneden på hjemmesiden. 



Nu er det selvfølgelig altid svært at sige farvel til en service, der har 
eksisteret i en årrække, men man bør nok overveje helheden, inden 
man automatisk siger nej til at nedlægge Årebladet. Det er jo også 
et spørgsmål, om vi fortsat kan finde medlemmer, der kan/vil løse 
opgaven med at producere Årebladet. 
Økonomisk vil man kunne opnå en yderligere besparelse/indtægt, 
hvis man kunne få annoncørerne med over på hjemmesiden, så det 
overskud Årebladet giver i dag, kunne gøres endnu større - og 
klubben kan vel altid bruge øgede indtægter. Der foreligger tilsagn 
fra kassereren om at sondere terrænet hos annoncørerne, hvis vi 
vælger at stoppe med at udgive Årebladet. 
 
 

Lad os tage debatten 
Vi (Ebbe Andersen, redaktør af Årebladet og Leif Thygesen 
webredaktør af nakskovroklub.dk) synes, at tiden er inde til at tage 
debatten i roklubben. Vi vil tillade os at fremsende forslag om at 
stoppe udgivelsen af Årebladet under pkt. 9 på generalforsamlin-
gen den 20. februar. Ikke fordi, det er et spørgsmål, der skal afgø-
res der - det er bestyrelsens beslutning, men for at give medlem-
merne mulighed for at debattere og dermed give bestyrelsen en 
henstilling. Indtil da, kan I jo tage snakken med hinanden, og skul-
le der være spørgsmål, står vi til jeres disposition. Vores telefon-
numre finder du bag i Årebladet eller på hjemmesiden 
www.nakskovroklub.dk 
Tidsmæssigt forestiller vi os, at sidste nummer af Årebladet ud-
kommer i marts 2013 og derefter samler vi kræfterne og ressour-
cerne om at lave en endnu bedre hjemmeside.   
 


