
Nyt fra bestyrelsen 
Af Morten Knudsen 
 

Håber I alle har nydt den gode danske sommer og sensommer – og forhåbentlig har I også 

benyttet sommeren til nogle gode ture på vandet. 

 

Bestyrelsen er, efter en sommerpause, så småt begyndt på arbejdet igen. Der er forsat fokus på at 

tiltrække flere nye medlemmer. Vi har da også for første gang i flere år set en lille fremgang i 

medlemstallet. Vi kan dog ikke endnu tale om, at vi har vendt udviklingen. Det vil vi ikke kunne, 

før det er lykkes os at fastholde de nye medlemmer i den kommende sæson i 2013. Vi vil forsat 

opfordre alle til at fortælle andre om jeres gode oplevelser med rosporten og Nakskov Roklub. 

 

Hen over sommeren har vi haft flere arrangementer med roning og grill for lokale virksomheder og 

skoler. Det er ikke arrangementer som direkte giver nye medlemmer, men er i høj grad med til at 

promovere roningen og Nakskov Roklub som forening. Ud over at vi promoverer os selv, så har 

dette også givet klubben indtægter. Tak til alle jer som har gjort det muligt at gennemføre disse 

arrangementer og en speciel tak til Steen Larsen, Torsten Schultz, Jenny og Finn Larsen for deres 

store indsats med planlægning og gennemførelse. 

 

Efter 10 år i formandens stol finder jeg, at tiden nu er inde til, at en anden overtager roret og fører 

klubben ind i en ny epoke. Så hvis der er nogen som ligger inde med en lille formand i maven, vil 

jeg meget gerne høre fra dig. Mit arbejde for klubben vil på ingen måde stoppe, fordi jeg stopper 

som formand. Jeg vil forsat give en hånd med i det daglige arbejde og påtage mig nogle af de 

opgaver, som jeg også har i dag. 

 

Jeg glæder mig til at se rigtig mange af jer til standerstrygning og afslutningsfest i det forestående 

efterår. 

 

 


