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Der er igen gået et år, og det er tid til at se tilbage på de ting der er sket i vores klub. Der er
sket mange ting, der har været mange udfordringer og der vil ikke blive mindre af dem i
fremtiden.
Den første udfordring vi havde i 2017 var en truende ”Stormflod” med højvande til følge.
Det skete den 4. januar. Vi fik gudskelov afværget de store ødelæggelser. Jeg selv og
husforvalteren havde et kort møde aftenen før og blev her enige om, at mødes tidligt i
klubben næste morgen, hvor vi tog et overblik over situationen. Den så ikke ligefrem særligt
godt ud. Vi kontaktede beredskabet og fik aftalt at vi kunne hente sække i Maribo. Der var
kontakt til Nakskov Havn omkring grus. Da det var onsdag og der var svømning blev der her
oplyst om det evt. forestående. Ca. 15 mand stillede i klubben ved middagstid og fik sikret
mod indtrængende vand. Dette lykkedes rigtig godt skaderne blev begrænset. Kun lidt vand i
klubben. Dejligt at se medlemmerne stå sammen om vores værdier.
En anden udfordring har været indberetning til det centrale medlemsregister som i dag består
af DIF, DGI, Firmaidrætten samt KL. Det er første gang alle fire har været med på banen.
Umiddelbart er det kommet godt fra start, men ikke helt på plads. Men en ting er sikkert nu
kan dobbeltregistrering ikke forekomme. Dog skal aktiviteter for unge under 25 år stadig
indberettes til kommunerne.
Der har været afholdt 12 bestyrelsesmøder i 2017. I dag kommer alt officielt post til klubben
elektronisk. Og alle meddelelser sendes med det samme afsted til bestyrelsens medlemmer så
man kan være forberedt inden næste møde så der ikke skal bruges tid på gennemlæsning af
dette.
Tilskuddet fra det offentlige for aktiviteter har været højere end året før. Her er der i Lolland
Kommune indført en ny model som umiddelbart vil give mere til små foreninger. Den
endelige virkning vil dog først vise sig om et par år. Her det første år vil der være klubber,
som vil miste omkring KR. 100.000 – 125.000, Vores lokaletilskud er faldet, men ikke katastrofalt. Der arbejdes pt. på en forbedring vedr.
lokaletilskud således, at de foreninger der har egne huse/faciliteter skal have mere. Der er jo
ikke noget rigtigt i, at f.eks. Nakskov Roklub skal betale alt selv med et lille tilskud,
hvorimod de foreninger der benytter offentlige bygninger både får gratis husleje, rengøring,
badefaciliteter m.m. betalt og ovenikøbet har en kommunalt ansat
serviceassistent/halassistent/pedel til at servicere. De betaler ikke engang husleje.
Sportsrådet har vedrørende forslaget, som jeg lige har nævnt om evt. kommende ændringer
af lokaletilskud, og som er udarbejdet af Folkeoplysningsudvalget været med inde over for

at blive hørt. Forslaget ligger nu hos Kultur – og Fritidsudvalget. Vi kan kun håbe på det
bedste.
For at få det hele til at hænge sammen er vi nød til at søge fonde samt lede efter annoncører
m.m.. Desværre er også her kommet en offentlig indblanding da kommuner, ja selv region
og stat nærmest står i kø for at plyndre fondene. Altså er det blevet meget svære og bliver
nok ikke meget bedre i fremtiden. En trist fremtid for foreninger i hele landet. Det kan ikke
værre rigtig at det offentlige skal have lov til at søge både store og små fonde til hjælp til
drift af børneinstitutioner, spec. institutioner, skoler m.m. Man bør ikke tage fra foreningerne
i form af beskæringer og så igen tage fra fonde som kan være med til, at foreninger kan
eksistere. Men lad os håbe de (politikkerne) får øjnene op så det frivillige foreningsliv igen
kan blomstre.
Vi har i klubben i 2017 kun fået ganske få midler fra nogle småfonde. Vi har fået til nye
kulfiberårer til Bogø af Rokreds Sydhavsøernes Fond til Fremme af kaproning og Kastager
Forsamlingshus Fond.
Vi fik endvidere bl.a. KR.75.000, - til nyt tag fra ”Energinet DK”, men måtte desværre takke
nej da bestyrelsen ikke ville gå ud og låne KR. 100.000, - for at projektet kunne
gennemføres. Klubben har også modtaget penge/gaver fra Nakskov Roklubs Venner/Chr.
Olsen. Tak.
Med udgangen af 2016 havde klubben 59 aktive medlemmer og 17 passive medlemmer. Ved
udgangen af 2017 har klubben 63 aktive medlemmer og 20 passive medlemmer en lille
fremgang, men det kan blive meget bedre, det være sig over hele linjen. Vi er derfor alle
sammen nød til at komme med gode ideer til forøgelse af medlemstallet. Det er et stort
stykke arbejde, men det kan lade sig gøre. Jeg har selv nogle ideer bl.a. kunne vi tage krolf
på programmet, der bliver alligevel lavet en krolf bane ved Nybro – den kan bruges i dårligt
vejr – vi skal også satse på at forøge antallet af kajakroere (her gøres allerede nu en stor
indsats). Vi burde nok også tage Veteraner tidligere udsendte ind i vores kreds, så de igen
kunne få en fornuftig hverdag. (på dette område kan der ydes økonomisk støtte, hvis
projekterne er fornuftige)
Lad os samarbejde omkring forøgelsen af flere medlemmer. Det er simpelthen nødvendigt at
have fokus på dette.
I 2017 har vi haft et rigtig godt samarbejde med Nakskov Skibsværft Roklub omkring aktiv
ferie og skoleroning. Dette forventes, at blive udbygget i 2018 da, der efter alt sandsynlighed
kommer ” idræt i klubberne” på skolernes skema fra efteråret af. Dette vil der blive afsat
økonomi til på skolernes budget.
Vi har selv haft førskoleklasser fra Stormarkskolen, syvende klasser og ungdomsskole elever
på besøg for at prøve roergometre. Alt sammen med succes. Vi har for nogle af disse ydelser
modtaget betaling fra skolerne og kommunen.

Der er igen blevet renoveret flere af klubbens både i vintermånederne dette være sig både
kajakker og inriggere. Vi har afhændet 3 stk. Hasle 1X, som blev solgt til Holstebro
Roklub/Talentudviklingscenter Nord
for KR. 2.500, - Til gengæld har vi investeret i 1 st. 4+ INR til KR. 2000, - fra Assens
Roklub således at vi indtil videre er dækket ind på 4er rområdet.
Desværre har vi måttet afhænde de to nye plastkajakker vi døbte ved standerhejsningen da de
var meget lidt rovenlige. Til gengæld er de blevet byttet til en ny glasfiberkajak.
Huset har gennemgået en omfattende renovering af træværket og isætning af de sidste nye
vinduer. Renoveringen er gennemført af ca. 10 medlemmer. Et rigtig flot stykke arbejde.
Udenomsarealerne er blevet vedligeholdt af Park & Vej Aktivering, hvilket de har gjort til
ug, skønt at se disse borgere når de får et klap på skulderen i form af kaffe og wienerbrød.
Det er et samarbejde der virker. Desværre er renoveringen af bådepladsen stadig ved
begyndelsen. Der mangler medlemmer til at give en hånd, Så her en opfordring til alle
klubbens medlemmer, meld jer under fanerne. Vi har også fået opsat et nyt stakit ind mod
bådelauget, materialerne blev betalt af havnen og arbejdet udført af vores medlemmer.
Desuden har vi fået spæret vores indkørsel med pullerter og fået lagt store sten mellem
træerne så ikke alle kan komme og sætte både i vandet eller tage dem op.
Indendørs har vi haft personer fra Jobcenter Lolland til mindre rengøring, dette har
selvfølgelig hjulpet i dagligdagen, men har i 2017 ikke været optimalt. Toiletvognen er
stadig en torn i øjet, men den bliver jo forhåbentlig flyttet inden en overskuelig tid.
Medlemmerne skal stadig selv være med til at holde orden, her tænkes på almindelig daglig
rengøring efter brug af baderum, toiletter og opholdslokaler.
Det sportslige i klubben har fungeret rigtig godt, der har været deltagelse i en hel del
arrangementer arrangeret af Ronetværk Sydhavsøerne et af dem har været afviklet i Nakskov
Roklub, hvor der var deltagelse af både robåde og kajakker. Vi har også i sæsonstarten
afviklet en fødselsdagsroning med stor succes. Vores kajakroere har været på en del ture alle
sammen med succes.
Langdistancekaproning har været helt fremme i 2017. Vi har selv afholdt ”Lollands Havørn”
med stor succes. Der blev fra alle hjælperne i klubben lagt et rigtig stort stykke arbejde i
afviklingen. Uden dette engagement havde det ikke have være muligt at gennemføre. Flot!
Der har været deltagelse af et seniorhold i alle fem Langdistanceregattaer samt et
ungdomshold i de fire. Det blev for seniorerne til en 1. plads og fire 2. pladser. Vores
ungdomshold som deltog i fire regattaer gjorde det rigtig godt trods det, at de roede i
seniorklasser.
På det sportslige kan der ud over det tidligere nævnte yderligere siges noget positivt nemlig
at vi i 2017 har roet sammenlagt 19.413 km på 1936 ture af 214 roere, heraf 2.343 km på
230 ture I 2016 var det totale tal 19.987 km heraf 844 km i kajak. En meget lille tilbagegang

totalt trods det meget dårlige vejr. Men en markant fremgang på kajakområdet heraf var de
90 km roet af 18 gæster. Også på ergometerområdet har der været roet en hel del indtil nu
2.848 km i vinterhalvåret 2017/2018
Klubben har afholdt en kajakskole som havde en del deltagere og som forløb rigtig godt.
Nogle af deltagerne meldte sig ind i klubben. Der vil igen i 2018 blive afholdt kajakskole(r)
Der vil dog også kunne laves aftaler med instruktører om andre tidspunkter. Tak til klubbens
kajakroere og instruktører for et flot stykke arbejde.
Instruktion i almindelig roning er foregået løbende, men der arbejdes på at få stablet en
roskole på benene i 2018 således alle kan få en ensartet instruktion. For både kajakskole og
roskole vil der være gebyrer.
Det vil selvfølgelig stadig være muligt med instruktion på ro aftener. Alle nye der starter i
klubben skal senest inden tredje gang på vandet meldes ind, ellers ingen roning.
Svømning kom på programmet 2016 og kører stadig med succes, Det er blevet en del af
hverdagen og vil være en fast del af vores aktiviteter fremover.
Klubben deltager aktivt i møder afholdt af kommunen. Der har været deltagelse i
kredsgeneralforsamlingen i Ronetværk Sydhavsøerne, Hovedgeneralforsamlingen i DFfR.
Sportsrådsmøder i Sportsråd Lolland. Deltagelse i repræsentantskabsmøde i Nakskov
Idrætscenter ja vi har været med alle steder for at få så meget indflydelse som muligt.
Standerhejsningen blev holdt søndag den 26. marts med dåb af tre både. Der var som
sædvanlig mange mennesker mødt op for at overvære åbningen af sæsonen til tonerne af god
musik fra LF Brandvæsens Orkester. Vi fik døbt en 2 INR+ samt to kajakker, men som
tidligere nævnt er byttet til en af anden type.
Standerhejsningstalen blev holdt af formanden for Kultur – og Fritidsudvalget Heino
Knudsen og som også døbte en af bådene. De to andre blev døbt af turistchef Marie Louise
Friderichsen og havnemester Tummas Juul.
Der har også i 2017 været rigtig mange gæster i klubben, både med overnatning og med NR
som udgangspunkt for daglige ture på Fjorden. Enkelte andre har brugt klubben som
udgangspunkt for længere ture. Det giver liv i klubben og vi er samtidig med til vise, hvor
skøn en Fjord og by vi har. Der er vild begejstring hos gæsteroerne der har været her, og som
udtaler, at det er et rigtig velegnet sted at bruge både til weekendture samt ture over flere
dage. Vi har haft en smule indtægter på disse overnatninger samt udlån af både.
Vores økonomi ser trods røde tal rimelig fornuftig ud. Vi må sande at ting ikke holder evigt,
hverken hus eller materiel så dette er der igen brugt en del penge på. Det er fortidens synder

der indhenter os. Økonomi er et nøgleord. Og klubbens ve og vel afhænger af denne. Så
derfor en opfordring til alle klubbens medlemmer, gør lidt reklame for klubben, så vi kan
blive nogle flere. Jeg vil dog lige nævne, at kajakroere med egen kajak ikke fremover skal
betale for at have båden liggende, dog skal de selv sørge for forsikring. Der kan pt. ikke
opbevares mere end 6 kajakker, da der jo også skal være plads til vores egne. Det er også
sådan, at når der fremover skal købes et eller andet til klubben, skal det godkendes af et
bestyrelsesmedlem. Ligeledes er det besluttet at transportomkostninger afregnes efter
regning (altså benzinen betalt). Det med regnskabet vil jeg overlade til kasseren når vi
kommer så langt.
Der er allerede medlemmer der har arbejdet hårdt for nye tiltag, som gerne skulle give nye
medlemmer til kajakroning, som jo er et godt tilbud, og som kan udøves af alle måske endda
veteraner. (her kan der også være muligheder for økonomiske hjælp som jeg tidligere har
nævnt). Og investeringen i kajakker er billig. Tiltaget der er taget på kajakområdet har
allerede bevirket en meget stor tilmelding på de kommende kajakintroduktioner i
svømmehallen, og som sandsynligvis vil give en del flere medlemmer. Det vil kræve en
investering i flere kajakker. Min klare holdning og mening er, at det det vi gør.
Lad os sammen arbejde for at få så mange nye medlemmer som mulig til både kajakroning
og den almindelige roning.
Hvad med fremtiden??? Ja – det er svært at spå om, men det kræver at vi, som jeg sagde
tidligere skal have flere nye medlemmer, men også at vi skal synliggøre rosporten på en pæn
måde i vores område, samt at udbygge det gode og konstruktive samarbejde vi allerede har
med Nakskov Skibsværfts Roklub. Lad os tage imod de indbydelser vi har fået omkring bl.a.
deltagelse i deres motionscenter samt roning i coastalbåde og være sociale med dem. Og
modsat lad os invitere dem til at komme og ro med os det er ikke kun bestyrelsen der skal
invitere dem, nej det er alle klubbens medlemmer.
Jeg nævnte før socialt samvær med NSR, men i vores egen klub skal det også have 1.
prioritet. En ting jeg synes der er godt er, at der i 2017 er åbnet for kvinder i GRIN. Lad os
komme hinanden mere ved. Jeg savner i klubben større opbakning omkring bl.a. fester, men
lad os håbe på, at vi sammen kan få dette til at fungere. Jeg kan kun sige kom med forslag.
Og husk vi skal alle respektere hinanden.
I 2019 nærmere betegnet den 24. august skal det officielle DM i langdistancekaproning, den
afsluttende regatta holdes i Nakskov, og i den anledning vil der sideløbende hermed være en
coastal regatta i samarbejde med Nakskov Skibsværfts Roklub, som får udgangspunkt på
Rosnæs og skal roes på en trekantbane i Savnsø Vig. Regattaen vil blive markedsført under
navnet ”Lolland Havørn”.
Dette nye samarbejde og det eksisterende skulle gerne være med til, at danne et bredt og
mere intimt grundlag for roningen i Nakskov, hvor det er idrætten på vandet, der skal være

det bærende. Jeg tror selv personligt på, at et sådant samarbejde vil være guld vær for
”Roklubberne i Nakskov”. Og på sigt at der kun en roklub.
Jeg vil til slut i min beretning rette en tak til de Fonde og annoncører der har støttet os i
2017. Ligeledes vil jeg rette en tak til Lolland Kommune for bl.a. deres altid positive måde at
samarbejde på. Tak til Lolland Havne (Nakskov Havn) samt Park & Vej Aktivering.
Tak til klubbens medlemmer og bestyrelsen for det arbejde I har lagt i klubben og det gode
samarbejde i 2017.
Også en stor tak til vores web redaktør for det arbejde der er lagt og lægges i at vores
hjemmeside altid er ajourført. Rigtig flot arbejde. Tak Leif.
Jeg håber at sæson 2018 vil blive endnu mere aktiv i 2018 end 2017
Jeg vil i hvert fald gøre mit hertil.
Nakskov onsdag den 28. februar 2018
Poul-Erik Wulff-Høyer
Formand

