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Formandens og udvalgsformændenes beretning.
Nu, hvor der igen er gået et år og vi ser tilbage…. Vil jeg først og fremmest sige tak for den
tillid der blev vist mig da jeg ved generalforsamlingen i 2013 blev valgt til formand. Jeg
syntes jeg har fået meget stor opbakning fra klubben medlemmer. Jeg ved også, at der har
været stillet store forventninger til mig, og dem håber jeg, at jeg nogenlunde har levet op til.
Som ny formand i denne omgang har jeg lært, at opgaverne gennem de sidste mange år har
været løst på en lidt anden måde end i min første periode som formand. Der er sket mange
ting med hensyn til vores tilgang til diverse myndigheder, grundet at der har været en
kommune sammenlægning og, at mange af de gode tiltag, som vi før kunne drage nytte af,
nu bliver forvaltet på en hel anden måde. Desværre ikke til det bedre, snarere tvært imod.
Mange tilskud er skåret helt ind til benene, så vi i dag er afhængig af støtte fra private
sponsorer, som er en nødvendighed, også omkring de enkelte klubbers daglige drift.
Der er sket meget i Nakskov Roklub de seneste år og det meste af det har kun været positivt.
Men en ting der helt klart ikke er i den positive ende af de ting der er sket i klubben er vores
medlemstal. Da jeg stod her og aflagde min sidste beretning, det var den 7. november 2001
var der 26 roere under 18 år 100 medlemmer i seniorafdelingen samt 32 passive medlemmer.
I dag har vi 7 roere under 25 år og 48 roere i seniorafdelingen samt 18 passive medlemmer.
Dette medlemstal er noget vi skal vi have gjort noget ved. Og det kan vi gøre ved, at trække
på samme hammel om, at få nogle flere medemmer.
På det sportslige i klubben kan man kun sige, at der her har været en positiv udvikling det
sidste år, nemlig at der på vandet blev roet 14.300 kilometer, hvilket er er 890 kilometer
mere end 2012. Flest roede km havde Leif Thygesen med 1450 km. Flest km i kajak havde
Erik Andersen med 657 km. Det samlede tal er både for roere samt kajakroere.
Standerhejsningen 2013 blev holdt en uge senere end vi plejer, og blev afviklet den 7.april i
en god stemning som altid. Nok også godt da vinteren var længe om, at forlade os. Året
startede godt. Men klubbens GRIN afdeling startede allerede den 3. april en lille tyvstart,
men glædeligt. Flere medlemmer fra klubben deltog endvidere i NS Roklubs standerhejsning
lørdag den 6. april
Den 10. april blev afholdt et medlemsmøde for at få en fornuftig dialog mellem bestyrelse og
klubbens medlemmer. Der blev her aftalt ting omkring instruktion og materielpleje således,
at ikke alt kom til at hænge på bestyrelsen. Der blev ligeledes på mødet orienteret omkring

aktiviteter i sæsonens løb.
Vi har i klubben desuden haft en åbenhus dag med stor succes. Der var 26 der mødte op. En
del af dem fik prøvetur, men der var kun et par enkelte der blev hængende. Vi kunne her
have fået op til flere nye kajakroere, men grundet manglende instruktører blev det desværre
ikke til noget.
Kajakudvalget i klubben arbejder nu på sagen og vil om kort tid komme med en model til,
hvordan vi kan løse vores instruktionsproblem omkring nye medlemmer.
Ligeledes arbejdes der fra bestyrelsens side på, at få løst problemerne omkring instruktion i
almindelig roning, måske i form af en roskole over en weekend.
Der har været afholdt langdistanceregattaen Lollands Havørn med rigtig stor succes. Det
økonomiske omkring denne, vil jeg overlade til kasseren. Tak til alle vore medlemmer der
gav en hånd med omkring denne. Og tak til Morten Knudsen og regattaudvalget for det store
arbejde de har lagt i det samt til Nakskov Havn for lån af flåder.
Vi har deltaget i nogle Kredsarrangementer hvilket jeg kun kan opfordre mange flere til at
gøre, bl.a. havde vi selv arrangeret Kredsens efterårstur på Nakskov Fjord . Denne tur blev
rost meget fra Kredsens øvrige deltagende klubber. Der har også været deltagelse i et Grill
arrangement på Alstrup grunden. Morgenroerne har haft besøg af Assens natroere og været
på en god tur til Albuen, med overnatning i Lodshuset. Vi har haft mange gæstende roer i
løbet af sidste sæson og forventer at vi igen i den kommende sæson får en hel del på besøg.
Bestyrelsen har i den forbindelse, vedtaget at tage betaling for overnatning samt leje for
udlån af både svarende til de beløb DFfR tager. Det skal dog siges, at de to udstationerede
både altid skal lejes ud før vores egne.
Omkring klubbens materiale skal det siges at vi har indkøbt to havkajakker meget billigt hos
Assens Roklub og, at disse vil blive døbt til Standerhejsningen. Desuden er der indkøbt en 20
fods container med indretning til opbevaring af kajakker. Denne er købt i Kerteminde
Kajakklub. Der vil være 5 overskydende pladser, som vil blive lejet til medlemmer der har
deres egne kajakker. Prisen for en plads vil være KR. 250, - udover kontingentet.
Bestyrelsen vil også se på vore flåde af single – scullere. Der er sandsynligvis et par af dem,
der godt kan kasseres.
Desværre fik vores nyeste inrigger ”Sydkajen” en alvorlig skade midt i sæsonen. Skaden var
så alvorlig, at båden måtte på bådeværft i Vejle. Den fik samtidig en lakering udvendig. Da
den kom hjem til Nakskov blev den ordnet indvendig af 4 – 5 medlemmer med det resultat at
det næsten ligner en ny båd. Tak til de der lagde et stort arbejde i dette.
Vi har sammen med NS. Roklub afholdt Aktiv Ferie for skoleelever i Lolland Kommune
med en ca. 10 deltagere . Aktiviteten blev afholdt skiftevis på Rosnæs og her i klubben. Vi

har også sammen med NS. Roklub haft en udstilling i forbindelse med Skoleskibet
Danmarks besøg og ligeledes et samarbejde omkring en udstilling i forbindelse med
Fjorddagene. Vi har desuden haft andre arrangementer omkring instruktion og PR sammen
med NS Roklub.
I løbet af det sidste år har bestyrelserne i Nakskov Roklubberne holdt en del møder omkring
roningens fremtid i Nakskov. Disse møder er foregået i en rigtig god og positiv ånd. Begge
klubber er meget enige om planerne for fremtiden. I det første møde deltog begge klubbers
bestyrelser. Herefter har det været en 6 mandsgruppe, der har arbejdet med planerne. Til et
par af møderne har der været deltagelse af Lolland Kommunes Fritids og Kulturchef. Mere
om hvad der skal ske i fremtiden bliver forelagt senere.
Der er blevet afholdt 12 ordinære bestyrelsesmøder samt det konstituerende, alle møderne er
blevet holdt i en positiv ånd med gode debatter omkring det, der er til bedste for klubben.
Bestyrelsen vil her i foråret arrangere et medlemsmøde for, at holde den gode dialog til
medlemmerne. Bestyrelsen vil også stå for et af DFfR godkendt korttursstyrmandskursus,
som vil bestå af en teoridel samt en praktisk prøve.
Vedrørende vores økonomi er det sådan, at på papiret ser det nok fornuftigt ud, Vi skal
alligevel passe på vores penge. Det burde være sådan at klubbens driftsudgifter skulle kunne
dækkes af kontingentet, og hvis det skal det, skal vi være nogle flere medlemmer så derfor en
opfordring til, at gøre reklame for klubben, så vi kan blive nogle flere. Selve økonomien, vil
jeg lade kasseren komme ind på senere.
Omkring vores daglige rengøring og oprydning i klubhuset, så kunne denne nok være en del
bedre. Det hænger stadig på Tordenskjolds Soldater. Så derfor hjælp med oprydning og
rengøring. Angående rengøring og oprydning så skal der lyde en stor tak til de medlemmer,
der stod for oprydning og istandsættelse af værkstedet samt udendørsområderne.
En megen stor TAK skal også lyde til Lolland Kommune Park & Vej for deres store indsats
både på vores område, men også på parkeringspladsen ved siden af klubhuset uden deres
hjælp var der ikke blevet så flot, som der blev. Vi må nok endnu engang her i år bede om
deres hjælp. Også tak for at vi fik lov til, at låne de flotte blomsterdekorationer.

Vi har også langt om længe fået vore elektroniske rojournal. Den vil virke 100% fra
sæsonstart. Også her skal der lyde en tak til de der har bidraget med en hjælpende hånd for,
at få det til at fungere.
Hvad vil fremtiden bringe? Ja, det kan være svært at spå om. Men jeg mener vi skal arbejde
for at gøre rosporten mere kendt i vores område, samt at arbejde for et rigtig konstruktivt
samarbejde mellem os alle, og ikke mindst med vores søsterklub NS. Roklub til alles bedste.

Lad os også i fremtiden bevare det gode venskab vi har blandt hverandre i klubben samt med
NS Roklub og en udbygning af samarbejdet. Der er mange ting vi kan gøre for, at vores
ønsker bliver opfyldt, men det skal være ved fælles hjælp og samarbejde.
Til slut vil jeg i beretning gerne have lov til, at rette en TAK til Jyske Bank – REFA –
Buisnes LF, Færgen I/S og Lolland Kommune som har været hovedsponsorer for Lolland
Havørn samt til alle andre af klubbens sponsorer og annoncører.
Endvidere en rigtig stor TAK til S.F.D.S. ´s fond for deres donation til hjælp af indkøb af en
ny inrigger. TAK til alle klubbens medlemmer og til bestyrelsen for det gode samarbejde i
året der er gået.
Også en stor tak til Leif Thygesen for hans store arbejde med, at få klubbens hjemmeside til
at fungere så flot som den gør. Det er et virkeligt stort stykke arbejde der er blevet lagt her.
Også tak til hans tro væbner Ebbe, der med sine humoristske indlæg i Åreplask sætter lidt
kulør på dagligdagen.
Til bestyrelsen skal der også rettes en tak. Tak for jeres hjælp og støtte, det samme til
klubbens medlemmer.
Jeg håber på at 2014 vil blive endnu bedre og mindst lige så aktiv som 2013
Jeg vil i hvert fald gøre mit hertil.
TAK !!!
Nakskov den 19. februar 2014
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