Glædelig Jul og Godt Nytår!
Så er endnu et år ved at rinde ud. Vi nærmer os Julen og Nytår. En Jul og et Nytår
som ikke vil være, som det har været i mange år. Vi står som resten af Verden i en
meget ulykkelig og svær krise nærmere betegnet Coronapandemien. Noget som vi nok
alle aldrig havde drømt, at skulle opleve. Lad os stå sammen og lytte til de
restektioner og anbefalinger vi får fra myndighederne, så er jeg sikker på alt nok skal
bevæge sig i den rigtige retning.
Trods en dårlig start på året med en forsinkelse på en måned, har egne roere roet
16.047 kilometer, hvilket er 1.334 kilometer mere end i 2019 og som må siges, at
være rigtig flot. Desværre har vi måtte aflyse en del arrangementer i løbet af
sæsonen, og dette er gjort pga. de restrektioner, som har været udstukket af
myndighederne gennem DFfR og DIF.
Vi har dog klaret os gennem på fornuftig vis og trods alt haft et fornuftigt fungerende
klubliv. Økonomisk så det ikke helt godt ud i begyndelsen af sæsonen, men ved at der
er blevet sat hårdt ind de rette steder, lykkes det nok at komme ud af året på en
økonomisk sund måde. Her kan nævnes indsatsen fra ”Skralderne” og tilskud fra en
særlig ”Coronapulje” under Kulturministeriet samt vores annoncører.
Svømningen har også fungeret fint på trods af, der også her har været diverse
nedlukninger og begrænsninger.
Standerstrygningen i år foregik på lidt anden måde end de foregående år, og blev en
stor succes. Det er nok den vej vi skal vi fremtiden.
2021 byder allerede fra årets start af på opgaver der skal løses. Vi starter året med
restrektioner. Men jeg er sikker på, at det bliver løst til alles fulde tilfredshed og
forståelse. Endvidere vil vi i det kommende år, hvis det går, som der lagt op til være
arrangør af en ”Kaproning” i langdistance regi.
Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle klubbens medlemmer med familie
samt annoncører og samarbejdspartnere en Rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår.
”Pas på jer selv og hinanden”
På bestyrelsens vegne
Poul-Erik Wulff-Høyer

