
Nakskov Roklub 

Ordinær Generalforsamling 

Onsdag den 24. februar 2016 
 

Pkt. 2 

Formandens – og udvalgsformændenes beretning. 

 

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

igen været mange ting, som der skulle tages hånd om og der venter også både større og 

mindre opgaver og udfordringer i fremtiden. Kommunikationen med det offentlige og vores 

specielforbund som i dag er elektronisk er begyndt at virke fornuftigt efter en del 

indkøringsvanskeligheder. Der er dog stadig små fejl, som er under udbedring. Men disse 

små fejl forventer vi er overstået i nær fremtid. En ting er helt sikkert der er meget mindre 

fysisk post. En rigtig stor lettelse, bestyrelsesmøder er blevet kortere, da al post og andre 

meddelelser sendes til hvert enkelt bestyrelses medlem, så snart det er modtaget på klubbens 

e-mail adresse.  

Tilskuddene fra det offentlige ligger stadig på et meget lavt niveau i vores kommune og vi 

skal ikke forvente det bliver større, tværtimod. Vi vil derfor, som alle andre klubber være 

afhængige af støtte fra private sponsorer for at få det hele til at løbe rundt omkring den 

daglige drift. 

 

Der er dog også sket positive ting i 2015 bl. a. har klubben modtaget KR. 10.000, - fra 

SeasNVE til indkøb af nye oppustelige redningsveste. Der er indkøbt 12 stk., hvorpå er trykt 

Nakskov Roklub. De vil, hvis alt går efter planen blive taget i brug ved GRINs 

standerhejsning den 8. april efter aftale med GRINs formand dette vil ske lige inden den 

første båd går på vandet. Tilstede ved overrækkelsen af redningsvestene vil der også være 

medlemmer fra andre afdelinger i roklubben samt repræsentanter fra SeasNVE. Annoncører 

har der ikke været mange af i 2015.  Vedrørende fondsansøgninger der været afslag på alle 7 

stk. som er blevet afsendt. På annoncørsiden ser det dog lidt mere lyst ud for 2016 der er d.d. 

tegnet annoncer for KR. 11.000, -, målet er mindst KR. 17.000, -, endvidere arbejdes der på 

at søge en hel del fonde således at vi kan få anskaffet et par nye både. Jeg vil også forsøge at 

finde fonde og puljer som tilgodeser drift af foreninger. Nakskov Roklubs ”Venner” ved 

Christian Olsen har gennem året sponsoreret øl og vand samt andre goder til vores 

arrangementer. Tak for det. 

 

Jeg sagde sidste år og også ved min tiltrædelse i 2013 at vi skulle have gjort noget ved 

medlemstallet.  I 2013 var vi 55 aktive medlemmer, dette ændrede sig i 2014, hvor vi kom 

op på 60 aktive medlemmer altså en lille stigning. Men med udgangen af 2015 er 

medlemstallet desværre gået lidt tilbage igen. Vi var ved årsskiftet 44 medlemmer over 25 

år og 8 medlemmer under 25 år, samt 17 passive medlemmer. Altså kun 52 aktive. Vi er 

derfor nød til at arbejde henimod en forøgelse af medlemstallet. Dette være sig både på 



seniorområdet, men så sandelig også på ungdomsområdet. Vi bør derfor alle sammen 

komme med gode ideer til en forøgelse af medlemstallet. Der er et stort arbejde der skal 

gøres.  

Enkelte seniormedlemmers indsats samt et samarbejde med roere fra NS Roklub har 

bevirket, at vi stadig har ungdomsroere tilbage. Det er et stort arbejde at fastholde disse, selv 

har jeg hele vintersæsonen været i roklubben med ungdomsroere 2 timer hver onsdag. 

Der kan også i almindelighed bruges flere til hjælp med instruktion i robåde. 

På kajakområdet har instruktionen ligget lidt hen i det uvisse, Helle Juhl Jørgensen og Erik 

Andersen har hjulpet det de kunne og det skal de have tak for. Vi fik et par ny indmeldelser 

på kajakområdet og havde fået et tilbud fra Onsevig Sejlklubs Kajakafdeling om at deltage i 

en kajakskole, hvilket vi har benyttet os af med succes. En af de ny indmeldte Johnny Krøyer 

Madsen deltog i denne kajakskole og har efterfølgende sagt ja til at deltage i en kajak 

instruktørkursus, hvilket vi i bestyrelsen håber og tror på vil bringe frugt. Samarbejdet med 

Onsevig Sejlklub vil fortsætte ind til videre. 

Der er ikke i 2015 afholdt noget styrmandskursus, men der arbejdes på at afholde et i foråret 

2016 

 

En enkelt båd ”Rommerholm” har fået en kærlig hånd af 2-3 morgenroere et rigtig fint 

stykke arbejde. På Teknisk Skole har en 3 -4 medlemmer af klubben i samarbejde med 2 NS 

roere og 2 faglærere fremstillet vores nye bådvogne i rustfrit stål 5 stk., et rigtig flot stykke 

arbejde. Og prisen var 4 x 2 flasker rødvin. Skulle vognene have været købt ville de have 

kostet klubben KR. 50.000, -. Finn Larsen stod for koordineringen af arbejdet og alt det 

forberedende. En stor Tak til Finn. 

Nogle seniorroere gik i slutningen af 2015 i gang med, at forskønne Savnsø, Knølen og 

Langø alle 2inr+.  Det er den helt store overhaling disse både får. Og det forventes de er 

færdige inden Standerhejsningen. 

Klubhuset har fået en stor omgang, idet vi har fået repareret den sydlige og vestlige mur, 

ligeledes er der monteret nye nedløbsrør således, at der ikke mere løber vand ned og står i 

store søer og derved ødelægger muren.  

Bestyrelseslokalet har fået den helt store omgang. Den største indenfor de sidste 30 -35 år. 

Nu er der pænt og rydeligt, som der bør være et sådan sted.   

Henning Clemmensen har stået for dette arbejde ligesom han har stået for en hel del andre 

småopgaver i klubben samt en større oprydning ind mod ”Dammann Grunden” Sv Aage 

Nielsen har sørget for en ny pult til vores Elektroniske rojournal samt et stykke møbel til 

vores printer som også skjuler den store ”Fuglerede” (bunker af ledninger på gulvet), der 

bare lå på gulvet. I det hele taget er det nu en fryd, at komme i bestyrelseslokalet. Der 

mangler dog lidt oprydning skabene. 

 

Nakskov Roklub tilbød Odense Roklub at at låne 1 stk. 2X (2-) Trælleholm samt 2 stk. 1X 

Sleipner Sydfyen og Stensø samt at tranportere disse og de 2 udstationerede både til Odense 

efter branden i august, som medførte skader på mellem 15 og 20 mill. kroner, dette takkede 



Odense ja til. Bådene er leveret tilbage igen, dog mangler der enkelte dele, ligesom 

fordækket på 2X er skadet. Denne skade vil blive udbedret senere. 

 

Jobcenter Lolland har stillet en borger s til rådighed til hjælp med mindre rengøring, hvilket 

også kan ses. Men borgeren er, der ikke for at lave hovedrengøring så derfor skal vi også 

selv huske, at feje gulv rydde op samt hænge og lægge ting på plads. 

 

Udendørsarealerne er som de sidste par år blevet rigtig pænt og godt vedligeholdt af Lolland 

Kommune, Park & Vej Aktivering. Dette arbejde vil de fortsætte med. Det er virkelig dejligt 

vi har fået et godt samarbejde i gang på dette område, det frigiver naturligvis kræfter til 

andre områder i klubben. 

 

På det sportslige område i klubben kan kun siges, at området i 2015 er faldet lidt 

aktivitetsmæssigt. Der er roet 14 321 km, heraf de 907 km i kajak. Altså 2557 km mindre 

end i 2014. Hertil skal dog siges at 2015 ikke bød på det bedste rovejr. Flest roede km i 

robåd blev Leif Thygesen med 920 km og i kajak Erik Andersen med 406 km. 

I det hele taget har der været meget liv i klubben sommeren igennem flere aftener og 

morgener om ugen. I vinterperioden er der enkelte der hygger sig med vinterroning og 

ergometerroning om morgenen. Hver tirsdag/onsdag mødes flere af klubbens medlemmer for 

at dyrke maskinroningen og hygge sig efterfølgende.  

 

Klubben har deltaget i 2 kaproninger, det var henholdsvis Lollands Havørn, hvor Leif 

Thygesen, Michael Hansen og Niels Iversen stillede op. Den anden der var deltagelse i var 

Habour Race i København en kaproning på 7 km deltagerne her var Leif Thygesen, Jonas 

Thygesen og Erik Andersen.  

 

Standerhejsningen blev holdt søndag den 29. marts, der var som sædvanligt mange 

medlemmer tilstede for at være med til at åbne rosæsonen til tonerne af god musik fra 

Lolland-Falster Brandvæsens Orkester. Standerhejsningstalen blev holdt af formanden for 

Nakskov Handel og Erhverv, Klaus Møller, som selv er gammel Nakskov Roer. 

 

Flere af klubbens medlemmer har deltaget i kredsens arrangementer, hvilket jeg kun kan 

opfordre andre til også at gøre. Flere roere fra klubben deltog i aftenroning i Maribo i juni 

måned. Enkelte deltog i efterårsroningen på Nakskov Fjord. Jeg selv deltog i 

Standerhejsningen på grunden ved Alstrup Strand. Senere også i kredsens grillarrangement i 

august også på Alstrup Strand. 

Huset på Alstrup kan benyttes af alle Rokreds Sydhavsøernes medlemmer, så der opfordres 

derfor til at benytte det så meget som muligt. 

 

Der har i 2015 været besøg af rigtig mange gæsteroere både med overnatninger, 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 kan 

samtidig være med til at vise vores smukke Fjord og By frem. Alle der har været her, har 

været vildt begejstret for de muligheder der er på Nakskov Fjord. Der er stor enighed hos 

gæsteroerne om at vore Fjord er særdeles velegnet til weekendture med overnatning i 

klubben. Vi har haft en smule indtægter i forbindelse med overnatning og udlån af både. 

 

Nakskov roklub har i 2015 været vært ved 4. afdeling af DM i langdistancekaproning nemlig 

med ”Lollands Havørn” Det var som sædvanlig en stor succes, der var 27 deltagende hold. 

Der var dog blot et lille minus, nemlig da vi få dage før arrangementets afholdelse fik at vide 

fra Nakskov Havn, at vi skulle betale et beløb for leje af de flåder vi bruger ved optagning og 

isætning af både. Vi skulle også betale for at få sat flåderne i vandet. Men med hjælp fra 

nogle af klubbens medlemmer blev problemet løst på en sådan måde at det fremover bliver 

denne løsning som vil blive brugt.    

 

Der har i årets løb været afholdt et enkelt firmaarrangement med stor succes. Deltagerne i 

dette arrangement var medarbejdere fra Nordic Suger I&T. 

Nakskov Gymnasium har været på besøg med 2 klasser (3´G) Byskolen i Nakskov har 

ligeledes været på besøg. Ved skolebesøgene har vi haft hjælp af NS-roere.  

Der blev i juni måned afholdt aktiv ferie for 12 – 15 årige i samarbejde med NS Roklub. 

Der har også i samarbejde med NS Roklub været deltagelse i en stor foreningsfestival som er 

stablet på benene af Nakskov Sportsråd – Den Boligsociale Fond – Lolland Kommune. En 

festival, hvor målgruppen er de børn og unge der ikke i dagligdagen deltager i 

foreningsarbejde. Der bydes på underholdning af professionelle kunstnere. Foreningerne 

viser hvad de kan tilbyde. Vores tilbud, i samarbejde med NS Roklub bestod i 

ergometerroning, hvor deltagerne og publikum kan følge roningen på storskærm. 

Nakskov Roklub havde så for sig selv introduktion af kajakker i Svømmecentret. Festivallen 

er en succes, men roklubberne er enige om ikke at deltage med roergometre mere da udbyttet 

ikke svarer til indsatsen. Til gengæld deltager Nakskov Roklub igen i 2016 med kajakker.  

 

 

Der har været afholdt 11 bestyrelsesmøder samt det konstituerende, alle møder er blevet 

holdt i en positiv ånd med gode debatter omkring det, der er til bedste for klubben. Vi har 

deltaget i Kredsgeneralforsamlingen i Rokreds Syd samt i DFfR´s hovedgeneralforsamling. 

Bestyrelsen har sat sig som mål at der allerede i begyndelsen af sæsonen skal afholdes et 

styrmandskursus, hvor også allerede uddannede styrmænd kan deltage. Der vil være en 

teoretisk del samt en praktisk prøve. 

 

Vedrørende vores økonomi er det således at alt ser fornuftigt ud. Klubben har i 2015 brugt en 

hel del på forbedringer og udbedringer af skader som er opstået gennem mange år. Disse ting 

har været bydende nødvendige. Økonomien i en klub afhænger af indtægter, 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. 

 

Jeg nævnte tidligere noget omkring den daglige rengøring og oprydning i klubhuset, lad os 

alle stå sammen om dette, så det ikke kun er ”Tordenskjolds Soldater” Så hjælp til med 

oprydning og rengøring i det daglige. Læg ting på plads, der har været brugt. Fej gulvet i 

opholdslokale. Tør op i baderum. Vi bliver jo selv glade når der ser pænt og ryddeligt ud. 

 

Hvad vil fremtiden bringe? Ja, - det er svært at spå om. Men jeg mener vi skal arbejde for at 

synliggøre rosporten mere i vores område, samt at arbejde for et rigtig konstruktivt 

samarbejde mellem os alle samt, at udbygge vort samarbejde med NS Roklub det tror jeg vil 

gavne rosporten og vore klubber. Samarbejdet med NS Roklub skal være med til at skabe et 

bredt grundlag for rosporten i Nakskov, og skal være med til at få gang i ungdomsroningen 

således at et yderligere samarbejde kan udbygges. Det er ungdommen der er fremtiden. Der 

er store udfordringer i dette.  Der er mange ting vi kan gøre, for at vores ønsker bliver 

opfyldt, men det skal være ved fælles hjælp og samarbejde. Men det er noget bestyrelsen vil 

arbejde på fremadrettet. Bestyrelsen vil nedsætte et udvalg til løsning af denne opgave efter 

generalforsamlingen.  

 

I 2016 vil de to roklubber samarbejde omkring flere projekter bl.a. vil vi afholde vores egen 

aktiv ferie og begge klubber er gået sammen om, at deltage i afviklingen af DFfR’s 

ungdomslandslejr i uge 30 efter at der fra landsungdomsudvalget har været rettet 

henvendelse til Nakskov Roklub om afholdelse af denne. Erik Pedersen fra NS Roklub og 

jeg selv vil bistå landsungdomsudvalget i deres arbejde i forbindelse med afviklingen.  De vil 

skulle bruge både fra begge klubber, men det vil blive koordineret, så det ikke kollidere med 

vores egen roning. 

 

Til slut vil jeg i min beretning gerne rette en tak til SeasNVE for deres donation til indkøb af 

redningsveste. Tak til annoncørerne på hjemmesiden og ”Lollands Havørn” og til 

hovedsponsorerne ved denne REFA A/S – Færgen A/S – Lolland Kommune.  

 

Jeg vil også her til slut opfordre medlemmerne til at bruge vores hjemmeside så de kan holde 

sig ajour med, hvad der rører sig i klubben. Man kan desuden se nyheder fra roinfo.dk og 

DFfR. 

 

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

gode samarbejde i 2015. Også en stor tak til Leif Thygesen for det store arbejde han lægger i, 

at hjemmesiden bliver ajourført. Flot arbejde. 

 

Jeg håber at sæson 2016 vil blive endnu mere aktiv end 2015. 

Jeg vil i hvert fald gøre mit hertil. 

 



 

Nakskov den 24. februar 2016 

 

Poul-Erik Wulff-Høyer 
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