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Så blev rosæsonen 2012 på vandet overstået, og vi nærmer os jul og dermed også årets 
afslutning. Det har været et år, som mest har handlet om klubbens 125 års jubilæum og om at 
sætte Nakskov Roklub på Danmarks/Lollandskortet. 
 
Dette har da også kunnet ses på interessen for Nakskov Roklub, idet der har været meget fokus 
på klubben gennem de lokale medier. Dette har blandt andet givet mange henvendelser fra 
forskellige virksomheder, som har villet prøve kræfter med rosporten, men også i nye ansigter 
både i GRIN, FNIS, URO og seniorafdelingen. Om dette så også er vendepunktet for vore mange 
år med faldende medlemstal, kan kun fremtiden vise, men jeg håber det. Det sidste år har altså 
også vist os, at vi i højere grad bør gøre klubben mere synlig blandt andet gennem medierne, men 
helt sikkert også gennem mund til mundmetoden. Det hjælper, at klubbens medlemmer fortæller 
andre i deres personlige netværk om de gode oplevelser, de selv har haft gennem deres 
medlemskab af Nakskov Roklub. 
 
Som nævnt i sidste nummer af Årebladet stopper jeg som formand efter den kommende 
generalforsamling i februar 2013. Jeg vil stadig opfordre medlemmer til at melde sig, hvis I enten 
selv går rundt med en lille formand i maven, eller hvis I kender én, som I mener, kan være et godt 
emne som den kommende formand. Jeg står meget gerne til disposition i forbindelse med 
spørgsmål vedrørende formandens opgaver. 

Jeg vil efter generalforsamlingen forsætte mit arbejde som kontaktperson for de 2 udstationerede 
DFfR både, samt påtager mig også gerne opgaven som regattaleder for Lollands Havørn, som vi 
skal afholde den 22. juni 2013. 

  

Der vil igen i denne vinter blive lukket for varmen i herrernes omklædningsrum, hvorfor herrerne 
henvises til at tage bad i kvindernes opvarmede omklædningsrum. Vi henstiller ligeledes til, 
 at begge køn viser hensyn ved benyttelse af omklædning og bad. Vi er jo ikke alle lige blufærdige, 
når det gælder vores egne kroppe - så vis hensyn.  
  

Bestyrelsen vil ønske alle annoncører, sponsorer og medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt 
og lykkebringende nytår. 
  

 

 


