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Der er igen gået et år og min første valgperiode er slut. Der er, sket meget i Nakskov Roklub 

i de to år der er gået og også en hel del i det sidste år. Der har været mange ting, som der 

skulle tages hånd om, og der venter også store opgaver i fremtiden. Al kommunikation til det 

offentlige er i dag elektronisk, der har været en del indkøringsvanskeligheder, men de 

børnesygdomme der har været er ved, at være helbredt, så på det område kan vi rokligt gå 

fremtiden i møde. Det bliver en stor lettelse for alle parter. Tilskuddene fra det offentlige går 

stadig den forkerte vej. Mange tilskud er skåret helt ind til benene, og det bliver nok ikke 

bedre fremadrettet, så derfor er vi som alle andre klubber afhængig af støtte fra private 

sponsorer for at få det hele til at løbe rundt omkring den daglige drift. 

 

Der er sket mange positive ting i 2014 blandt andet har klubben modtaget Kr. 125.000, - fra 

A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers fond til hjælp til en ny 2-åres inrigger – 

Kr. 5.000, - fra Lions Club til 2stk.  nye årer – Kr. 4.500, - fra Alfa Laval til indkøb af 

materialer til nye bådevogne og sluttelig i december fra Krista og Viggo Petersens Fond Kr. 

65.000, - til hjælp til en ny 4 – åres inrigger samt tilsagn om 10 stk. oppustelige 

redningsveste fra Tryg Fonden. Der har desværre også været afslag på flere 

fondsansøgninger.  

 

Vi har fået installeret vores kajak container, hvilket har givet meget mere plads i bådehallen. 

To både har vi sagt farvel til. Det var vores 4 + PIF samt 1X Kåreholm. Det er yderligere i 

bestyrelsen besluttet, at der skal ske noget med hensyn til opbevaring af outriggere således så 

vi får udnyttet pladsen bedre. 

Udendørsarealerne har i det forgangne år været pænt holdt af Lolland Kommune Park & Vej 

Aktivering, hvilket har gjort det attraktivt at opholde sig i haven og udendørs. Bestyrelsen 

håber på, at det gode samarbejde med kommunen vil fortsætte i 2015.  

Klubben har af GRIN modtaget en 50” fladskærm som bl.a. skal bruges til at vise 

instruktionsvideoer omkring roning/kajakroning/ergometerroning, kan også anvendes til 

ergometerkonkurence samt til underholdning på klubaftener.  Fra Nakskov Roklubs Venner 

har vi modtaget en gave, men det vil jeg lade kasseren komme ind på senere. Desuden har vi 

fra Danmarkssamfundet modtaget er nyt Splitflag med påtrykt DFfR. 

 

I mit første år som formand - efter min tilbagevenden - kunne jeg konstatere, at der var sket 

en tilbagegang i forhold til min første formandsperiode. Om dette sagde jeg sidste år, at dette 

skulle der gøre noget ved. Det er der også blevet. Godt nok kun en smule, men lidt har også 



ret. Ved generalforsamlingen sidste år var medlemstallet 7 under 25 år, 45 over 25 år, 3 

æresmedlemmer og 18 passive medlemmer. Altså 55 aktive medlemmer i 2013 

Disse tal er lidt anderledes for 2014 her var vi 13 under 25 år, 44 over 25 år, 3 

æresmedlemmer samt 17 passive medlemmer. Altså 60 aktive medlemmer i 2014. En 

stigning på 5 medlemmer, hvilket svarer til 9 %. Vi skal dog ikke lade os selv falde hen, da 

vi ved, at de unge hurtigt vil forlade os igen, da de drager udenbys for at få en videregående 

uddannelse. Vi skal altså fremover sætte alt ind på, at få flere medlemmer i klubben. Så 

derfor kære medlemmer her er en opgave at tage fat på. 

Det store arbejde der ligger i, at have ungdomsroere i klubben, har kun kunnet lade sig gøre 

ved at flere senior medlemmer har brugt en hel del tid på at instruere de unge.  

Klubben kan dog godt bruge flere til hjælp med instruktion i både almindelig roning samt i 

kajakroning.  

Klubben har uddannet tre nye styrmænd i alderen 18 – 19 år, som nu kan være med til at vi 

får de helt unge på vandet. 

 

På det sportslige område i klubben kan man kun sige, at der i 2014 har været en positiv 

udvikling. Det sidste år er der roet 16878 kilometer, hvilket er 2578 kilometer mere end i 

2013. Flest roede kilometer i robåde havde Leif Thygesen med 1465 km. Flest km i kajak  

havde Erik Andersen med 918 km. Det samlede tal er for både robåde og kajakker.  

Nakskov Roklub har også i 2014 deltaget i langdistancekaproninger sammen med Aarhus 

Roklub og Præstø Roklub med fornuftige placeringer til følge.   

 

Standerhejsningen med Standerhejsningstale af formanden for Nakskov Havns bestyrelse 

Jens Erik Kistrup blev holdt en uge tidligere end normalt, nemlig søndag den 23. marts i en 

god stemning som altid. Ved årets standerhejsning blev klubbens to nyindkøbte havkajakker 

døbt, den ene fik navnet ”Fjorden” den anden ”Nakskov” de blev døbt af henholdsvis Elin 

Hellesøe ”Restaurant Fjorden” og Klaus Møller Nakskov ”Handel & Erhverv” 

Flere medlemmer fra klubben deltog endvidere i NS Roklubs Standerhejsning 14 dage 

senere. 

 

Den 10. maj havde vi annonceret, at vi ville afholde en dag for tidligere medlemmer af 

Nakskov Roklub. Dette arrangement måtte dog desværre aflyse pga. for få tilmeldinger. Til 

gengæld benyttede vi dagen til at døbe en ny 2-åres inrigger bygget hos Vejle Bådværft Aps. 

En ganske dejlig båd. Båden blev døbt ”Enehøje”, og for dåben stod mangeårigt medlem 

både som aktiv og nu passiv medlem af klubben Mogens Jørgensen for.  

 

Kajakudvalget har arbejdet med at tilpasse klubbens kajakreglement og forelagt det for 

bestyrelsen, som enstemmigt godkendte det. Det ligger nu på klubbens hjemmeside. 

Der arbejdes også på at rette klubbens andre reglementer til, hvilket vil blive færdiggjort i 

indeværende år. 

 



Nogle få af klubbens medlemmer har deltaget i Kredsens arrangementer, hvilket jeg kun kan 

opfordre mange flere til at gøre. To af klubbens medlemmer har været oppe ved huset i 

Alstrup for at deltage i bygning af et nyt bådehus til opbevaring af en istandsat 2-åres 

inrigger, som står til fri afbenyttelse af alle kredsens medlemmer. 

 

Klubben har haft rigtig mange gæsteroer i 2014. Både med mange overnatninger samt af 

roere der har startet deres langtur fra Nakskov Roklub. Det er noget der giver liv i klubben, 

og vi kan samtidig være med til at vise vores smukke Fjord/by frem. Alle der har været har 

været rigtig begejstret for de muligheder, der er på Nakskov Fjord. Alle siger, den er 

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

overnatning og udlån af både. 

 

Omkring klubbens materiale skal siges, at vi råder over flere gode både på inriggersiden, 

men også nogle der trænger til en kærlig hånd. Langø har allerede fået en omgang af 4 -5 

medlemmer af klubben. Rommerholm er pt. ved at få samme omgang. Vores outrigger –og 

kajakmateriale er i god stand. Single-trimien ”Albuen” har også gennemgået en forvandling 

(af Leif Thygesen).   

 

Der har ingen firmaarrangementer været i det forløbne år. Til gengæld ar vi haft et godt 

samarbejde med NS Roklub omkring Aktiv Ferie for skoleelever fra Lolland Kommune med 

ca. 10 deltagere. Aktiviteten blev afholdt skiftevis på Rosnæs og her i klubben. Vi har også 

sammen med NS Roklub deltaget i en stor foreningsfestival i Nakskov Idrætscenter som var 

kommet i gang ved et samarbejde mellem Nakskov Sportsråd – Den Boligsociale Fond – 

Lolland Kommune. En festival, hvor målgruppen var de, der ikke deltager i 

foreningsarbejde. 

Der var underholdning af professionelle kunstnere. Foreningerne fortalte, hvad de kunne 

tilbyde og selvfølgelig kunne tingene prøves. Vores tilbud, i samarbejde med NS Roklub 

bestod i ergometerkaproning, hvor deltagerne og publikum kunne følge det på storskærm.  

Der var også introduktion af kajakker i Svømmecentret. Festivallen var en succes, og der vil 

blive arbejdet på, at arrangere noget lignende i 2015. 

Vi har haft både skoleklasser fra folkeskolen samt fra gymnasiet på besøg. 

 

Efter at klubben i 2013 havde haft drøftelser med NS Roklub om udvidet samarbejde med 

henblik på en fusion af de to klubber, var der indkaldt til fællesmøde med de to klubber. 

Mødet blev afholdt i Nakskov Roklubs lokaler. Flere ideer var oppe at vende. Bl.a. en evt. 

fremtidig placering af klubhus. Udvalget der tidligere var nedsat fik lov til, at arbejde videre 

med planerne. I udvalget blev man enige - efter endnu nogle møder - om at kontakte 

kommunen. Tre medlemmer fra udvalget deltog så i et møde med direktør Bjarne Hansen og 

formanden for teknik og miljø i Lolland kommune Henrik Høgh i slutningen af august 

måned. Her blev forelagt ideer til nyt byggeri på Rosnæs eller renovering og udbygning af 

Nakskov Roklub. Efter nogle - synes vi - gode drøftelser blev man enige om, at de to klubber 



skulle have et svar indenfor 3 uger. Efter de 3 uger havde man ikke modtaget noget svar på 

vores forespørgelse. NS Roklub foreslog derefter at begge klubber afholdt ekstraordinær 

generalforsamling med henblik på fusion så hurtigt som muligt. Dette mente vi NR 

medlemmer af udvalget samt resten af klubbens bestyrelse ikke var hensigtsmæssigt. Vi 

vidste ikke hvordan økonomien ville være, ej heller hvor man skulle bo fremover. Begge 

klubbers bestyrelser er dog enige om, at det gode samarbejde skal fortsættes og at 

sammenlægningen ikke bliver nu – men måske senere. Arbejdet er ikke stoppet, men bare sat 

lidt på stand – by.  

 

Der er afholdt 11 bestyrelsesmøder samt det konstituerende, alle møderne er blevet holdt i en 

positiv ånd med gode debatter omkring det, der er til bedste for klubben.  

Allerede i begyndelsen af den kommende sæson har bestyrelsen sat sig som mål, at der skal 

afholdes et kortturstyrmandskursus, hvor også allerede uddannede styrmænd kan deltage. 

Der vil være en teoretisk del samt en praktisk prøve.  

 

Vedrørende vores økonomi er det sådan, at på papiret ser det fornuftigt ud. Vi skal dog 

alligevel passe på vore 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 og rosporten, så vi kan blive nogle flere. Selve 

økonomien vil jeg lade kasseren komme ind på senere. 

 

Omkring den 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 i det daglige. Læg de ting på plads, der har været brugt. Fej gulv i opholdslokale. 

Tør op efter endt brug af baderum. 

 

Det var også første sæson, hvor vi har brugt vores elektroniske rojournal fra start til slut. Det 

har virket optimalt og uden problemer. 

 

Hvad vil fremtiden bringe ? Ja, - det er 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. 

 

I nærfremtid og allerede i år bliver vi nød til, at gøre noget ved vore klubhus, da murværket 

flere steder ikke har det særlig godt, der er indhentet tilbud fra tre murermestre. Vi håber, at 

vi kan gå i gang, så vi er færdige inden vi skal afholde Lollands Havørn. 

 

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 min beretning gerne have lov til, at rette en Tak til alle vores 

samarbejdspartnere, sponsorer og annoncører samt til A.P. Møller og Hustru Chastine 

McKinney Møllers Fond, Krista og Viggo Petersens Fond, Trygfonden, LIONs Club 

Nakskov og Alfa Laval- Nakskov 

 

Jeg vil også i min beretning opfordre klubbens medlemmer til jævnligt, at gå ind på klubbens 

hjemmeside. Her kan der læses om de ting der sker i klubben. På hjemmesiden ligger også 

klubbens reglementer og vedtægter. Det er i særdeleshed meget vigtigt, at der læses på 

reglementerne jævnligt, for bl.a. at se om der skulle være kommet nyt. Det kan bl.a. være nyt 

om sikkerhed. 

 

Tak til alle klubbens medlemmer og til bestyrelsen for det gode samarbejde i året der er gået. 

 

Også en meget stor tak til Leif Thygesen for det store arbejde han gør for, at klubbens 

hjemmeside fungerer så godt, som den gør. Et flot arbejde TAK. 

 

Til bestyrelsens vil jeg endnu engang sige tak. Tak for jeres og medlemmernes  hjælp og 

støtte uden jer gik det ikke. 

Jeg håber på at 2015 vil blive endnu bedre og mindst lige så aktiv som 2014 

Jeg vil i hvert fald gøre mit hertil. 

TAK!!! 

 

Nakskov den 18. februar 2015 

 

 

Poul-Erik Wulff-Høyer 

Formand 

   


