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Så er der igen gået et år, og det er tid til, at se tilbage på de ting der er sket og ikke sket. Der 

har været mange ting og der venter helt sikkert også både større og mindre opgaver og 

udfordringer i fremtiden. Vores kommunikation med det offentlige og specielforbundene, 

som for det meste kører elektronisk er begyndt at køre rigtig fornuftigt. Indberetninger om tal 

til specielforbundene har i nogle år kørt elektronisk. Det er meningen fremadrettet at 

medlemsregistreringen fremover bliver sådan, at kommunerne kan gå ind og trække 

oplysningerne fra DIF, DGI og Firmaidrættens Centrale Medlemsregistrering dette skulle 

blive en lettelse for alle og samtidig betyde at dobbeltregistrering ikke kan forekomme. 

Det har været en stor lettelse i bestyrelsesarbejdet at alle bestyrelsens medlemmer har kunnet 

læse posten før hvert møde. Møderne er blevet meget kortere. Det eneste som faktisk kun 

kommer som fysisk post i dag er klubblade, reklamer og tidsskrifter. En meddelelse til 

klubbens e-mailadresse videresendes samme dag til bestyrelsens medlemmer. 

 

Tilskud fra det offentlige bliver mindre og mindre, så vi er afhængig af annonceindtægter og 

sponsor indtægter, men det er andre foreninger også afhængige af så det bliver mere og mere 

vanskeligt at få budgetterne til at hænge sammen. 

Der er selvfølgelig også fonde man kan trække på, det gør vi da også. Vi har i 2016 modtaget 

KR. 25.000, - til hjælp til nye vinduer fra Sydfynske Dampskibsselskabs Fond som blev 

klubben overrakt i december på Hotel Troense på Tåsinge. I slutningen af oktober fik vi 

overrakt KR. 4000, -  fra Lollandsfonden til hjælp til køb af 1 stk. havkajak. 

Der har været en del afslag på fondsansøgninger, men det gælder om at blive ved. Der er 

allerede afsendt et par ansøgninger her i begyndelsen af februar til hjælp til indkøb af 1 stk. 

4+ inr. 

Men i fremtiden ser det ud at det frie foreningsliv og kulturliv får flere konkurrenter i form af 

ansøgninger fra offentlige institutioner, en kedelig og trist retning for det frivillige arbejde. 

En sponsor som vi igennem mange år har fået en del af, er Nakskov Roklubs ”Venner” ved 

Christian Olsen som også i 2016 har sponsoreret øl og vand ved særlige arrangementer. Tak 

for det. 

 

Med udgangen af 2015 havde klubben 52 aktive medlemmer og 17 passive medlemmer. 

Med udgangen af 2016 var der 59 aktive medlemmer og 17 passive, en lille fremgang i 

medlemstal, men det kan blive meget bedre. Vi er derfor nød til at arbejde mod at forøge 

medlemstallet. Dette være sig både på seniorområdet, men så sandlig og på 

ungdomsområdet. Vi er derfor alle sammen nød til at komme med gode ideer til en forøgelse 

af medlemstallet. Det er et stort stykke arbejde der skal gøres, men det kan lade sig gøre. Vi 



skal bare se lidt mod øst i kommunen og lidt ind i næste kommune, der kan man se hvordan 

medlemstallene vokser i roklubberne. Jeg kan bare her nævne 

morgenroning/formiddagsroning i Maribo. Der skal også satses mere på kajakroning både på 

havkajakområdet, men også roning i turkajakker. 

 

I 2016 har vi igen haft et stort samarbejde med NS Roklub hvor enkelte medlemmer har 

arbejdet sammen om ungdomsroning på skole/gymnasieområdet. Det har ikke givet de store 

resultater, men bliver vi ved kommer det. 

Der er i 2016 brugt rigtig mange timer og penge på istandsættelse af flere af vores inriggere. 

Der er her gjort et rigtig godt og stort stykke arbejde. Tak til de medlemmer der har brugt så 

megen tid og energi på dette. 

 

Før jul startede 4-5 mand op på et større projekt omkring udskiftning af vinduerne mød øst 

og i facaden. Træværket i facaden vil også blive skiftet. Projektet som fuldføres efter 

Standerhejsningen vil komme til at koste ca. KR.70.000, -  Derfor var donationen fra 

Sydfynske Dampskibsselskabs Fond en velkommen gave. Tak til de medlemmer der lægger 

et stort arbejde i dette.  

 

På foranledning af Henning Clemmensen har vi fået en masse SF sten forærende til 

bådepladsen foran klubhuset. De skal renses og her har nogle medlemmer været Henning 

behjælpelig. Nakskov Havn har lovet, at stille med mandskab og maskiner for at hjælpe med 

at lægge stenene. Brohammer på bolværket vil blive repareret af Nakskov Havn. Der vil 

blive opsat nyt stakit ind mod bådelavet, dette bliver betalt af havnen, men medlemmerne 

skal sætte det op. Der vil også komme en form for adskillelse op mod den store 

parkeringsplads. Tak til Henning og hans hjælpere. 

 

Vi har fra jobcenter Lolland haft et par borgere gående i klubben for at udføre 

rengøringsarbejde m.m. hvilket selvfølgelig også har kunnet ses. Borgerne har ikke været der 

for at gøre hovedrengøring, så derfor skal vi også selv huske, at feje gulv, rydde op samt 

hænge og lægge ting på plads. 

 

Udendørsarealerne er som de foregående år blevet rigtig pænt og godt vedligeholdt af 

Lolland Kommune, Park & Vej Aktivering. Det er skønt at se disse mennesker når de får et 

skulderklap i form af en kop kaffe og wienerbrød. De føler virkelig de udretter noget. Det er 

et rigtig godt samarbejde vi her har fået, det påskønner vi meget, og håber det kan fortsætte. 

Dette frigiver også vores resurser til andet. 

 

Der har desværre ikke været deltagelse i nogle kaproninger i 2016, men til gengæld havde vi 

den store ære af, at være vært for DFfRs ungdomslandslejr, som blev afholdt her i Nakskov i 

juni måned. Da vi desværre ikke selv har de store muligheder for opstilling af telte valgte vi, 

at gå i samarbejde med NS Roklub. Vi stillede både til rådighed samt praktisk hjælp. En 

vellykket Ungdomslandslejr i Danmarks skønneste rofarvand. 



 

Vi har i samarbejde med NS Roklub afholdt aktiv ferie for en del af kommunens børn et 

vellykket arrangement, som så ud til at have kunnet have givet et par nye ungdomsroere, 

men dette smuttede desværre.  

 

Der har også været deltagelse i Sportsråd Nakskovs og NICs foreningsfestival. For vores 

vedkomne i svømmehallen med kajakker. Umiddelbart ser det ud, som om der her blev skabt 

nogle kontakter, det vil vise jeg her ved sæsonstart. Desværre ligger festivallen i slutningen 

af sæsonen. Men det er et godt tiltag så vi bliver ved. 

Desværre er Nakskov Sportsråd blevet nedlagt og formuen overført til Lolland Sportsråd 

med klausulen om at det meste af formuen skulle gå til festivallen i Nakskov. Vi kan kun 

vente og se hvad der sker. Desværre stopper formanden Bjarne Sørensen også som formand 

her. Vi kan så håbe på, at der vil blive indvalgt flere fra Nakskov i Lolland Sportsråd, så det 

ikke bliver domineret af elitesportsfolk fra Maribo og Rødby. (jeg tænker her på Maribo 

Kajakklub og Team Sydhavsøerne). 

 

På det sportslige område i klubben kan der kun siges positivt ting, der roet 19.987 kilometer 

heraf de 1.739 kilometer i kajak og de 4.265 kilometer af gæster mod 14.321 kilometer i 

2015 hvoraf 844 kilometer var i kajak og 3.003 kilometer af gæster Topscorerne af 

kilometerne kommer vi ind på senere. Langturskilometerne beløber sig til 775 kilometer.  

I det hele taget har der været meget liv i Nakskov Roklub i 2016 både sommer og vinter fra 

morgen til aften. Vinterroerne har når de ikke har kunnet komme på vandet roet 

maskinroning, og når der har været for mange om ergometrene, er der cyklet på en ny 

motionscykel som et medlem har foræret (tak). Der har også været liv i maskinroningen om 

eftermiddagen og aftenen ugerne igennem. 

 

Vi har fået svømning fast på programmet efter initiativ fra et par roere, og som noget nyt 

skemalagt og ikke som tidligere kun et par gange om året. Det er noget der vil blive fast 

fremover. Vi har fået uddannet livreddere så vi selv kan stå for afviklingen. Tak til de der 

tager sig af timerne i svømmehallen. 

 

 

Standerhejsningen blev holdt søndag den 27. marts, der var som sædvanlig mange 

mennesker tilstede for at være med til at åbne sæsonen til tonerne af god musik fra LF 

Brandvæsens Orkester. Standerhejsningen var lidt anderledes idet en 4+ Costal fra NS 

Roklub kom besøg for at være med til at hejse Standeren. Vi deltog herefter i 

Standerhejsningen hos NS med en 2+ INR samt en del andre medlemmer og den 

efterfølgende spisning. Standerhejsningstalen blev holdt af borgmester Holger Schou 

Rasmussen. 

 



Der har været deltagelse i flere kredsarrangementer bl. a. aftenroning i Bandholm og 

efterårstur på Guldborgsund.  Flere medlemmer deltog også i Standerhejsningen på Alstrup 

og i Grill – aftenen samme stede senere på året. 

 

Der har også i 2016 været rigtig mange gæster i klubben både med overnatning, hvor 

klubben har været udgangspunkt for daglige ture på Fjorden samt af roere der har brugt 

Nakskov Roklub som udgangspunkt for længere ture. Det giver liv i klubben og vi er 

samtidig med til at vise vores skønne Fjord og By frem. Der er vild begejstring for de 

muligheder Fjorden byder på. Der er enighed hos de gæsteroere der kommer om, at Fjorden 

er rigtig velegnet til weekendture med overnatning i klubben. Vi har haft en smule indtægter 

i forbindelse med overnatning og udlån af både. 

Vi har også i årets løb fået et par nye både. Vi har indkøbt 2 stk. havkajakker med udstyr. 

Pengene der her er blevet brugt er fremkommet efter salg af 1 stk. K1 Kap samt 1 stk. 

havkajak skænket af Finn Larsen og KR. 4.000, - fra Lollandsfonden og en lille egen 

investering. Vi har endvidere fået 1 stk. 2+ INR forærende fra DFfR, det var den 

udrangerede fra Rudkøbing som de ikke havde plads til. Derfor bød vi ind, og har her fået en 

båd som har mange år foran sig endnu. 

 

Vi har afholdt kortturstyrmandskursus med succes og fået uddannet flere nye styrmænd.  

Vi har haf Johnny Krøyer Madsen på Havkajakinstruktørkursus hvilket gerne skulle bevirke, 

at vi af den vej vil få en hel masse nye medlemmer til dette tilbud i roklubben. 

 

Der har været afholdt 11 bestyrelsesmøder alle i en god ånd og med gode debatter, der er til 

det bedste for klubben. Vi har deltaget i klubledermøde og generalforsamling i Rokreds Syd. 

Desuden har der været deltagelse i Hovedgeneralforsamlingen. Møde vedrørende 

langdistance-kaproninger da vi i år skal afholde ”Lollands Havørn” samt møde i DFfRs 

udvalg for udstationerede både. 

 

Vores økonomi ser trods røde tal rimelig fornuftig ud. Vi har måtte sande at ting ikke holder 

evigt så derfor er udskiftningen af vinduer og facade nødvendig. Vores materiale har været 

forsømt i mange år, så derfor er der også her brugt en del penge. Økonomi er et nøgleord. Og 

en klubs ve og vel afhænger denne. Så derfor en opfordring gør reklame for klubben, så vi 

kan blive nogle flere. 

 

Selve økonomien vil jeg lad kasseren komme ind på senere. 

 

Hvad vil fremtiden bringe ??? Ja – det er svært at spå om. Men jeg mener vi skal synliggøre 

rosporten på en pæn måde i vores område, samt at arbejde for at udbygge det konstruktive 

samarbejde vi allerede har med NS Roklub. Lad os tage mod de indbydelser vi får om,at 

komme og være med i motionsrummet og ro Costalbåd og være sociale med dem. Og 

modsat vil jeg opfordre dem til at komme og ro med os i vores inriggere samt deltage i det 



sociale. Samarbejdet med NS Roklub skulle gerne være med til at danne et bredt grundlag 

for roningen i Nakskov, hvor det er idrætten på vandet, der skal være det bærende. 

 

Jeg vil til sidst i min beretning gerne rette en tak til de Fond, der har støttet os samt vore 

annoncører, Lolland Kommune samt Lolland Havne (Nakskov Havn) og Lolland Park & Vej 

Aktivering. 

 

Tak til klubbens medlemmer og bestyrelsen for det arbejde I har lagt i klubben og det gode 

samarbejde i 2016 

 

Til slut en rigtig stor tak til Leif Thygesen for det arbejde der lagt og lægger i at vores 

hjemmeside altid er ajourført. Rigtig flot arbejde. Tak Leif ! 

 

 

Jeg håber sæson 2017 vil blive endnu mere aktiv end 2016 

Jeg vil i hvert fald gøre mit hertil! 

 

Nakskov den 22. februar 2017 

     

Poul-Erik Wulff-Høyer  

Formand 

 


