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Formandens og udvalgsformændenes beretning for 2021 

Atter et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad der er sket i vores klub. Året startede 
meget stille som følge af coronarestriktioner. Flere medlemmer havde lånt roergometre hjem 
således de kunne holde sig i form. 
Generalforsamlingen skulle have været afholdt den 24. februar men måtte flyttes helt hen til 
den 29. maj. Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen. 
Standerhejsningen blev dog holdt som sædvanlig på dagen for sommertidens start den sidste 
søndag i marts måned, denne gang den 28. marts. Afholdelsen var dog en lidt reduceret 
åbning af sæsonen. Kun bestyrelsen og 6 roere deltog med stor afstand mellem hinanden. 
Roerne stod på parkeringspladsen også med afstand og ventede til standeren var hejst. 
Sæsonens første på vandet var morgenroerne i Sydkajen og en kajak. Nu var vi i gang selv 
om der stadig var en del restriktioner.  
På medlemssiden startede året med at vi mistede en del, hvoraf  de fleste i stedet for at være 
aktive medlemmer gik over og blev passive. Det var en pæn tilbagegang i kontingent 
indtægter, men dette blev dog udlignet ved hjælp af Kulturministeriets Coronahjælpepulje til 
idrætsforeninger. Senere på året var vi så heldige, at vi fik nyindmeldelser således at 
medlemstallet under 25 år nu er på 8 og over 25 år på 49 altså 57 aktive mod 59 aktive i 
2020 samt 29 passive mod 20 passive i 2020  
 
Roede kilometer ser fornuftigt ud. Der er af egne roere roet 17.070 kilometer på 1599 ture 
mod 16.047 kilometer i 2020 heraf de 2.378 kilometer i kajak mod 1506 kilometer i 2020 
altså en rigtig dejlig fremgang på kajakområdet. Der er roet til 7 guldårer, det samme somme 
som i 2020. Samlet med gæster er der roet 19.619 kilometer på 1823 ture. 
 
Vores materiel har som de foregående år været under kyndig behandling af flere medlemmer  
med hus/materielforvalter i spidsen som har udført et godt stykke arbejde. Dog var det ikke 
så meget af materialet der blev renoveret, men det vil der blive taget hånd om i den 
kommende sæson.  
Udendørsområdet har som tidligere været lagt i hænderne på Park & Vej Aktivering som har 
gjort et flot stykke arbejde. Der er sat henvisningsskilt op til roklubben. Der er lavet aftale 
om belysning i den høje lysmast på parkeringsplads samt omforandring af flisegang og lille 
græsplæne således, der kan opsættes et par bukke mere til kajakker. Der er lavet aftale om ny 
brohammer ved slæbested, der er dog ingen tidshorisont på. 
I Bådehallen er der opsat nye lysstofrør af LED typen, hvilket skulle give en pæn besparelse 
på vores strømforbrug. Tak til Henning som også sørget for, at projektet er blevet betalt med  
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midler fra ”Skrotkassen”. 
 
Nakskov Roklub har i 2021 deltaget i Lolland Kommune/Sportsråd Lollands Aktiv Ferie, 
hvor deltager antallet var helt oppe på 10. Flere af klubbens medlemmer var behjælpelig med 
afviklingen Vi forlængede projektet med en uge, hvor det var muligt sammen med forældre, 
at prøve kanoer. Det var en begrænset succes. Det var sammen med Vandsport 20. 
Vi fik samtidig et pænt beløb sat ind på kontoen  
 
Vi har haft et par roere som skulle have deltaget i instruktørkursus på grundmodulet. Dette 
blev desværre aflyst pga. coronasituationen. 
 
Vi har holdt åbent hus i samarbejde med Ældresagen hvilket gav en hel del besøgende, men 
desværre ingen nye indmeldelser. Der vil i den kommende sæson blive afholdt endnu et 
Åbent Hus arrangement. 
 
Der har været afholdt en mindre kajakregatta i maraton 3 x 8 km og 2x8 km med overbæring. 
Der var kun 10 deltagere men det var vær at prøve. I 2022 nærmere betegnet i august er 
planlagt et DM i havkajak, turkajak og SUP. Havkajakafdelingen bliver under navnet 
Lalandia Ocean Race og vil blive afholdt ved Lalandia. De to andre I Nakskov Fjord.  
 
I Juli måned var nogle medlemmer en tur i Rudkøbing for at afprøve en 4+ INR som er 
bygget hos Agerbirk Bådværft i Vejle. Den faldt i medlemmernes smag. Vi har en del af 
pengene, men der skal flere til. Så der søges stadig midler. 
 
Vi har deltaget i DFfR´s hovedgeneralforsamling og generalforsamlingen i Rokreds  
Sydhavsøerne. 
 
Der har været deltagelse i flere arrangementer på Alstrup Strand, men desværre er der ikke 
mange fra Nakskov der deltager så derfor en opfordring, meld jer til når indbydelserne 
kommer. Der er indtil nu planlagt tre arrangementer. Klubbens medlemmer kan også selv 
lave ture til området. Kredsen har en toåres inrigger liggende. Der er gode overnatnings  
muligheder. Fine toilet/badeforhold lille køkken og opholdsrum. 
Der er er lige anlagt et nyt dige, så der fremover ikke vil blive oversvømmet i huset. 
Rokredsens arrangementer har generelt været dårligt besøgt i 2021. Der kan håbes på, at 
dette vil ændre sig i 2022 
 
I august havde vi sagt ja til at være vært for kredsens klubber med en rotur på Nakskov Fjord 
med efterfølgende grill – arrangement. Desværre var der ikke den store tilslutning. Men det 
lykkedes at få god dag ud af det. Samme dag deltog vi Nakskov Fjorddage med en udstilling 
af en inrigger, en 1X og et par kajakker. Dette gav efterfølgende et nyt ungdomsmedlem. 
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Vi har i efteråret måtte aflyse et foredrag omkring en kajaktur i Mexico. Aflysningen skyldes 
et ønske fra foredragsholderen pga. coronaen. Vi forventer at en ny dato vil blive fundet i 
foråret. Det vil efter al sandsynlighed blive en mandag aften i april måned. 
 
I 2021 har vi modtaget fondsmidler til bl.a. 3 stk. SUP samt 60 trøjer med klubbens logo fra 
Nordea Fonden. Ligeledes har vi fra Nordea Fonden fået midler til indkøb af to kajakker . 
Vi har fra en speciel coronapulje under DIF/DGI fået midler til et nyt roergometer således at 
klubben nu råder over 6 stk.  
I 2020 modtog vi et beløb fra en pulje, som hedder ”bevæg dig for livet” til hjælp til et 
kajakergometer, hvortil vi også havde modtaget støtte fra Lions Club, men da disse beløb 
sammenlagt ikke kunne dække udgifterne til indkøb blev en speciel pulje hos Lolland 
Kommune søgt således vi fik det resterende. Havde vi ikke anskaffet kajakergometret og 
aflagt regnskab inden udgangen af 2021skulle beløbet fra ”bevæg dig for livet” være 
tilbagebetalt. Vi har også modtaget en del andre donationer, men tallene vil jeg lade kasseren 
komme ind på senere.  
 
Rengøringen i vores klubhus hænger stadig på en 4 – 5 personer. Det ville være ønskeligt om 
flere ville hjælpe lidt til. Lad os håbe det bliver bedre. 
 
I oktober måned deltog Nakskov Roklub i et program i DR P4 som hed ”Danmark motioner” 
programmet havde Knud Lind og Lotte Friis som værter. Desuden deltog Thomas Ebert fra 
Guldfiren og elever fra Nakskov Gymnasium. 
 
Nakskov Roklub havde i december måned et tilbud om at deltage i et introduktionskursus i E 
– roning. Vi havde fået en konsulent fra DFfR herned for at demonstrere det for os. Desværre 
var vi ikke så mange, men de der var der fik en god oplevelse. Majbrit O kører, hver onsdag 
sidst på eftermiddagen et E – roningshold, så har du lyst så prøv det. Det er anderledes end 
bare side at ro almindeligt. 
 
En arbejdsgruppe har undersøgt muligheder for en ny ponton til klubben, der er lagt et stort 
stykke arbejde i dette. Der har været holdt en del møder. Bestyrelsen har deltaget i et møde 
omkring den indstilling man var kommet frem til. Da referatet var blevet skrevet og sendt ud, 
meddelte gruppen at de stillede arbejdet i bero. Bestyrelsen gik ellers fra mødet med den tro 
at man arbejdede videre og at et bestyrelsesmedlem fremover deltog i arbejdet. Det var 
selvfølgelig en trist beslutning gruppen tog. Men de har lovet, at stille deres udarbejdede 
materiale til rådighed, hvilket vi er rigtig glade for. Vores opfattelse er, at det må bero på 
misforståelser altså, at vi ikke helt har forstået hinanden. Vi mener der stadig skal arbejdes 
videre omkring en ny bro. 
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Svømningen har desværre i flere om gange været styret af coronaen, Henning har sammen 
med andre lagt et stort stykke arbejde i at få det til at fungere.  
Skt. Hans aften havde vi for første gang i mange år et arrangement i form af en dejlig grill – 
aften. Vi tændte Nakskov Handel og Erhvervs bål i havnen. 
 
Gæster i klubben har været meget lavt i 2021, men vi håber på et bedre år i 2022, som måske 
også bliver året, hvor vi skal sige farvel til en af de to udstationerede både. Da den skal til 
Sverige. Det kan dog være det først bliver i 2023. Desuden er der planlagt indkøb af en ny, 
som vil blive placeret i Nakskov, men det økonomiske er ikke helt på plads endnu. 
 
Fremtiden kan man ikke spå om, men man kan have nogle ideer og ønsker. Mit store håb er 
en øget medlemsfremgang. Vi prøvede som tidligere nævnt et ”Åbent Hus” arrangement, det 
er nok noget, der i fremtiden skal holdes hvert år. 
Vi skal også holde fast i skolerne i byen således de kommer hos os hvert år. På et tidspunkt 
vil det helt sikkert give afkast.  
Det bliver også spændende med kommunes planer på kultur og fritidsområdet i fremtiden. 
Vi skal også vedligeholde vores gode venskab med Nakskov Skibsværfts Roklub og gerne 
udbygge det. Lad os være fælles om at få både unge og ældre ind i klubben. 
 
Jeg vil til slut i min beretning opfordre alle medlemmer til at støtte op om vores 
arrangementer, der kommer i fremtiden. Det være sig både vores egne arrangementer og 
Rokredsens, men lav også selv nogle ture, både i kajakker og robåde. Vi har hytten i Alstrup 
og vi har en trailer til robådene og en kajaktrailer. Spørg hvis I har brug for oplysninger. 
 
Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde gennem året. Tak for det gode arbejde I har 
udført. Ligeledes tak til de, der i dagligdagen får tingene til at fungere. Tak til Henning for 
dit arbejde med svømningen. Også tak til ”Skralderne Clemme &Co”. (Henning og Erik). 
Tak til Nakskov Roklubs Venner. Tak til GRIN for den pæne donation. Tak til det medlem 
der har doneret et pænt beløb til klubben. 
Tak til annoncører og sponsorer for den støtte de har ydet os. Tak til Lolland Kommune/ 
Kultur og Fritid. Tak til alle i klubben for jeres måde at være på. Jeg håber på et godt og 
konstruktivt samarbejde i fremtiden. 
En stor tak til klubbens webredaktør Leif Thygesen for hans store arbejde med hjemmesiden. 
 
Jeg håber at 2022 vil blive et rigtig godt år for Nakskov Roklub 
TAK! 

 
Poul-Erik Wulff-Høyer/formand 
Nakskov den 23. februar 2022 
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