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Formandens – og udvalgsformændenes beretning for 2019 

Så gik der endnu et år og det er tid til, at se tilbage på det som i store træk er sket i vores klub. Der er sket en 
del, og der har som foregående år været udfordringer og opgaver der skulle løses. Det vil der selvfølgelig 
også være i fremtiden. 
Året startede stille og roligt ingen store udfordringer med højvande. Men vi stod foran en stor opgave med 
renovering af bådepladsen foran vores klubhus. Denne renovering kom som en stor hjælp fra Nakskov 
Havn, som indvilgede i, at stå for arbejdet og betale omkostningerne. Dette arbejde blev færdiggjort, så vi 
var klar til standerhejsningen søndag den 31. marts, hvor formanden for Nakskov Havn viceborgmester 
Henrik Høgh holdt en pæn Standerhejsningstale, og samtidig kunne konstatere at arbejdet med renoveringen 
af bådepladsen var blevet udført som bestilt. Musikken blev leveret af Nakskov Blæserne. 
Der har i 2019 været afholdt 9 bestyrelsesmøder samt et ekstraordinært bestyrelsesmøde og en ekstraordinær  
generalforsamling omkring ændring af kontingent og betaling af dette. 
 
Tilskud i henhold til folkeoplysningslovgivningen er for aktivitetstilskuddet nogenlunde uændret med et lille 
plus. Driftstilskuddet (lokaletilskuddet) er steget med knap KR. 4000, - Dette efter en del forhandlinger i 
slutningen af 2018. De næste par år vil dette tilskud ligge på ca. KR. 10.000, - om året.  
Vi skal nok i fremtiden se i øjnene at tilskuddene ikke bliver meget større end de er i dag. Men der arbejdes 
fra Lolland Kommunes side ihærdigt på, at få en større del af kagen når udligningsreformen er helt på plads. 
Jo større bloktilskuddet bliver jo mere kan vi håbe på, at dette vil komme det frivillige foreningsliv tilgode.  
For at få det hele til at hænge økonomisk sammen i vores klub, er vi nød til at skaffe annoncører, sponsorer 
og søge fonde. Men her er der mange om buddet, men det er trods alt blevet til en lille smule. Vi har i det 
forgangne år ikke opnået støtte fra nogen fonde, men der arbejdes ihærdigt på dette. Bl.a. kræver fondene 
projekt beskrivelser samt egen finansiering, så det er med at finde det rigtige projekt, som kan sælges. 
Men det er medlemmerne der skal bære og løfte klubben. Så vejen frem til en sund økonomi er flere aktive 
medlemmer. 
 
Lolland Kommune er begyndt på at byde nye borgere velkommen til Kommunen med 
”Velkomstarrangementer”, som gerne skulle munde ud i, at der kommer flere medlemmer i foreningerne i 
særdeleshed i Maribo og Nakskov. 
Der har i 2018 og 2019 været afholdt velkomstarrangementer for nye borgere i kommunen. Arrangementet 
forventes at blive afviklet på skift i Nakskov og Maribo. Måske vil skulle lave en mindre udstilling næste 
gang. Lad os derfor gå ud og blive ambassadører for vores klub. Lad os være fælles om forøgelsen af 
medlemstallet. 
 
Vi har i klubben i 2019 fået nogle midler således, at vi har kunnet anskaffe lidt nyt hjælpemateriel. Bl.a. til 
nye fem nye bådevogne (brugte men i god stand) fra GRIN, Nakskov Roklubs Venner og Lolland 
Kommune. Desuden har vi fået midler til klimaskabet til hjertestarteren og et regnskabsprogram også fra 
GRIN. Også enkelte medlemmer har doneret til klubben. Klubben har også fået stillet 2 stk. roergometre til 
rådighed dog foreløbig for et år. ”Skralderne” (Hold Lolland Ren) har også bidraget med et pænt beløb. 
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Med udgangen af 2018 havde klubben 62 aktive medlemmer og 21 passive medlemmer. Ved udgangen af 
2019 har klubben 67 aktive medlemmer og 23 passive medlemmer. Altså en stigning på de aktive på ca. 8 % 
Det ser jo godt ud, men vi må ikke tro det kommer af sig selv. Men allerede nu kan vi måske begynde at 
tegne et billede af fremtiden. For her i begyndelsen af året har klubbet allerede fået tre nye indmeldelser og 
der er flere på vej.  
For at få nye medlemmer vil der bl.a. blive en introduktionsdag i svømmehallen for eventuelt nye kajakroere 
og ligeledes skal vi nok satse på et ”Åbent Hus” arrangement tidligt på foråret. 
 
I 2019 var der flere gode arrangementer. Der har været deltagelse i flere arrangementer på kredsplan med 
deltagelse af både robåde og kajakker. Flere kajakroere havde en fantastik tur på Odense Å med stor succes. 
Turen i august til Alstrup var, som altid en stor succes med deltagelse af flere medlemmer, hvoraf nogle tog 
en rotur i båden der ligger ved Alstruphytten eller i medbragt kajakker.  
Klubben har deltaget i den lokale afdeling af ”vild med vand” som er landsdækkende, hvor vi havde en 
udstilling ved Havnebygningen. Udstillingen omfattede 2+ INR, 1X, samt havkajakker. Selve arrangementet 
som, der var lagt meget i fra arrangørenes side, var ikke den store succes.  
En håndfuld af klubbens kajakroere har været på Hestehovedet for at bistå Triatlonklubben med et 
arrangement. 
 
Vi var i 2019 desværre nød til at aflyse aktiv ferie, som vi skulle have afholdt i samarbejde med NSR på 
grund af for få tilmeldinger. Lidt ærgerligt men vi forsøger igen her i 2020. 
Vi har desværre ikke haft skoler på besøg i 2019, men lad os håbe dette lykkedes i 2020.  
 
Vores materiel har vinterperioden igen gennemgået de nødvendige reparationer med materialeforvalteren 
som koordinator og med hjælp fra en del medlemmer. Vi har heldigvis ikke haft nogen større skader på 
vores både. Den 4+INR vi overtog fra Assens Roklub, har vi måtte skrotte, da den ikke blev benyttet og 
optog unødvendig plads. Klubbens kajakker er alle i god stand eventuelle skader, er blevet udbedret løbende. 
 
Klubhuset bliver løbende vedligeholdt. Vi har dog i 2019 måtte ofre lidt ekstra på en reparation af taget da 
der trængte vand ind på grund af utæthed. Vi har desuden fået udskiftet sikringsgrupperne i vores el – 
målerskab da der her var opstået nogle fejl. Vi har længe talt om en højvandssikring og det kniber ikke med 
ideer om hvordan det skal laves. Problemet er bare med, at få sat arbejdet i gang. Ligeledes trænger, i første 
omgang murværket på 1. sal til mindre reparationer og en gang maling. En gennemgang af taget vil være 
ønskelig, så vi kan få et overblik over tilstanden på dette. Det er en af de ting vi skal se på i 2020. 
Rengøringen indendørs bliver udført af nogle få medlemmer. Vi bør måske som jeg tidligere har foreslået 
starte rengøringshold op så alle kunne bidrage til arbejdet. I begyndelsen af 2020 skal jeg dog have et møde 
med Jobcentret i Lolland Kommune om en eventuel person til at hjælpe i klubben med diverse arbejde. Der 
er kun at håbe på, at det udmønter sig i noget positivt.  
Der er dog stadig den almindelige daglige rengøring/vedligeholdelse, så som oprydning/fejning af gulv m.m. 
på 1. sal samt optørring i omklædnings/baderum efter brug, holde toiletterne i pæn stand og sørge for at der 
altid er pænt og rydeligt, dette halte en smule. Lad os hjælpe hinanden så vi alle kan være tilfredse.  
 
Udendørsområdet ser efterhånden fornuftigt ud, her mangler, der dog lidt endnu før vi kan sige, at nu er det 
så flot, at vi kan være stolte af det. Vedligeholdelsen af området omkring klubben bliver i det store hele 
udført af Lolland Kommune. Der er dog her nogle enkelte medlemmer der gør en stor indsats for at få den 
sidste finish med. Vi håber på hjælp fra Kommunen til hjælp med at de sidste sten kan blive lagt på 
gangarealet mod bådelauget så alt kommer til at se ens ud.  
 

2(5) 



I begyndelsen af 2019 fik i forlængelse af donationen af hjertestarteren et tilbud om et specielt designet 
førstehjælpskursus, som vi selvfølgelig tog imod med glæde. Betingelsen var dog, at der skulle kunne 
deltage interesserede fra andre klubber under DFfR og DKF. Der var i alt 16 pladser på kurset, hvoraf 
hoveparten kom fra Nakskov Roklub. Kurset var betalt af TRYG – Fonden og blev afholdt af DFfR/DKF i 
samarbejde med ASF – Dansk Folkehjælp.  
 

I begyndelsen af 2020 vil der blive afholdt et introduktionskursus i brug af hjertestarter samt orientering om 
tilkaldelse af hjælp. Kurset arrangeres af Nakskov Roklub i samarbejde med Hjerteforeningen. Vi håber 
selvfølgelig på mange deltagere. Kurset er gratis og udgiftsneutralt for klubben. 
 
På uddannelsessiden har fem kajakroere desuden bestået IPP2 1 Havkajak og er tildelt licens til denne 
bådtype. Klubben har endvidere fået uddannet to langtursstyrmænd. Begge uddannelser har været 
udgiftsneutrale. I 2020 skal vi have uddannet to instruktører på Havkajak uddannelsen niveau 2. Datoen er 
ikke endelig fastlagt. 
 
Vi skal nok også til at se os om efter emner, som kunne have interesse i at tage en roinstruktør uddannelse, 
opfordringen er hermed videregivet til interesserede. Sådanne kurser betegnes som lederkurser og derfor kan 
vi som regel få dækket hele udgiften.  
 
Langdistancekaproerne i  Nakskov Roklub har desværre kun deltaget i en enkelt regatta i 2019 det værre sig 
på grund af skader og andre personlige årsager. 
 
Roningen har desværre på grund af meget ustabilt vejr været dårligere end i 2018. Sammenlagt er der i 2019 
roet 14.713 km på 1429 ture mod 19.413 km på 1856 ture i 2018 altså en tilbagegang på 4.718 km 

Af disse kilometer er de 2.842 km i 2019 roet af kajak roere mod 5.430 km i 2018 her en tilbagegang på 
2.588 km  
I alt med gæsteroere er der i 2019 roet 22.968 km på 1856 ture. Gæsterne udgør 8255 km på 215 ture. 
 
Grunden til de mange gæstekilometer skal ses i at DFfR i 2019 havde lagt årets ferielangtur til Nakskov, 
hvor der i disse ture deltog 42 roere fra hele landet, derudover var der en del gæster som var på besøg. 
Klubben havde på disse gæstebesøg en indtægt på knap KR. 10.000, - 
De gæstende roere var rigtig godt tilfredse med opholdet i Nakskov Roklub samt roningen på Nakskov Fjord 
med alle dens seværdigheder. 
 
På kajakområdet har der været et par weekends, hvor man har været på Hestehovedet for her at instruere nye 
medlemmer. Der er dog også foregået instruktion i denne bådtype ved klubben. 
 
Instruktion i roning er foregået løbende på almindelige roaftener.   
 
Vinterroningen har i den forgangne vinter kun været praktiseret til ca. midten af november indtil broen kom 
på land. Dog har vinteroerne flittigt benyttet roergometrene hver tirsdag og fredag morgen. Ergometrene har 
også været flittigt brugt af andre af klubbens medlemmer. Det er rigtig dejligt at se der flere der benytter sig 
af tilbuddet. 
 
Svømningen har igen været meget populær og har været det siden starten af det i 2016 og kører med stor 
succes. Aktiviteten er i dag en fælles aktivitet med Nakskov Skibsværft Roklub.  
Motionsrummet i NIC bliver nu brugt lidt mere end det blev i starten. Jeg kan her kun opfordre  
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medlemmerne til at benytte sig af tilbuddet. 
 
Den idé der blev fostret sidste år af Henning Clemmensen med indsamling af affald ved Roklubben og på 
Skibsværftsvej med tilstødende arealer har været en succes. Ca. hver fjerde uge i en periode på syv måneder 
mødtes 5 -10 medlemmer for at gå området igennem for at foretage indsamling af affald. Da det har givet et 
pænt beløb til klubben fortsætter projektet også i 2020, men på en anden lokalitet og denne er ved rampen 
ved Albuen Strand. Arbejdsområdet har nogenlunde samme størrelse. Så har nogen lyst så følg med på 
opslagstavlen eller hjemmesiden. Der kan også rettes henvendelse til Henning. 
 
Lollands Havørn blev i august afholdt i Nakskov og som den afsluttende del af Danmarksmesterskaberne i 
langdistancekaproning. Sideløbende hermed skulle have været afholdt en coastalregatta med Nakskov 
Skibsværfts Roklub som tovholder. Coastalroningen måtte aflyses pga. for af få deltagere. Lollands Havørn 
blev afviklet med færre tilmeldte end foregående år. Den blev dog alligevel en succes og med et fornuftigt 
overskud. 
Der har fra LDKU under DFfR været forslag fremme omkring en ny form for afvikling af disse regattaer. 
Nakskov Roklub er ikke imod en ny form for afvikling af denne type regatta, men vi skal passe på ikke at 
miste DM status. (hvis DIF tager denne status fra os får vi den nok aldrig igen) Jeg fremsatte derfor et 
forslag til udvalget som blev behandlet på et møde i februar i Brabrand. Jeg deltog ikke selv, men havde fået 
Mette Backer fra DSR til at forsvare det på mødet. Flere klubber er dog stadig tilhænger af at det skal 
fortsætte. En afgørelse vil sandsynligvis blive truffet i marts måned. Hertil har indsendt en beskrivelse af 
vores mening og holdning til emnet. Klubbens holdning vil være at det bør og skal fortsætte under en eller 
anden form.  
Vi kan kun håbe på det bedste. 
 
Hvad med fremtiden???  Ja – det er svært at spå om, men som jeg tidligere har sagt er det nye medlemmer 
der skal til, både til det ene og andet i klubben. Der kan tages mange tiltag. Men skal vi være realistiske skal 
vi udvide vores samarbejde med NSR omkring roningen. Dette kan efter min opfattelse godt foregå i begge 
klubber. Lad os komme hos hinanden så de to klubber på sigt kan få et rigtig godt samarbejde. Der skal nok 
lidt holdningsændringer til, men det kan lade sig gøre. (vi lever jo ikke i 1949 mere). Der er fra polisk side 
fokus på alle de små foreninger i kommunen, så derfor skal der gøres noget inden de gør det. (tænk bare på 
Masterplanen, som kan komme til at lukke Idrætshaller). 
 
Jeg har selv en idé om en form for kajakregatta på Nakskov Fjord. Jeg har talt lidt med formanden for 
kajakudvalget om det og vi vil arbejde videre med projektet. 
Noget som vi har savnet er opbakning til aktiviteterne. En løsning her kunne være at invitere NS – Roerne til 
vores aktiviteter. Det er jo sjovere at være 50 end 20 på en lørdagstur på Fjorden. 
Jeg har som vi tidligere været i kontakt med Ældresagen, men de er ikke vendt tilbage. En idé kunne måske 
også være at kontakte vores nabo ”Familievejledningen” og byde dem på en rotur, som afslutning på en lang 
arbejdsdag og håbe at nogen fandt det interessant, at begynde at dyrke rosport. Eller tage kontakt til ”FGU ” 
på Produktionsskolen for et samarbejde omkring idræt. Mange af disse ting kan lade sig gøre andre steder og 
kan selvfølgelig også lade sig gør her, men det kræver, at vi arbejder sammen, og har et fælles mål. 
 
Jeg vil til slut i min beretning gerne have lov til at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i året der er gået. 
Tak for det store arbejde i har udført. Ligeledes en tak til de medlemmer der i det daglige gør deres til at 
tingene fungerer. Tak til ”Skralderne”, GRIN og Nakskov Roklubs Venner og til enkelt personer for jeres 
bidrag til klubben. 
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Tak til vore annoncører og sponsorer for den støtte de har ydet os. Tak til Lolland Kommune/Kultur og 
Fritid samt tak for den ekstra økonomiske støtte til Lollands Havørn. 
 
Tak til alle i klubben for jeres måde at være på. Jeg håber på et godt og konstruktivt samarbejde med alle 
klubbens medlemmer i 2020 
En stor tak skal også lyde til klubbens webredaktør Leif Thygesen for det store arbejde, der er lagt og lægges 
i at hjemmesiden altid er opdateret og ajourført. Flot arbejde: Tak Leif. 
 
Jeg håber 2020 vil blive et rigtig godt år for Nakskov Roklub. Jeg vil i hvert gøre mit hertil. 
 
TAK! 

 
 Nakskov den 18. februar 2020 
 
Poul-Erik Wulff-Høyer 
Formand 
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