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Formandens –og udvalgsformændenes beretning for 2020 

Så er atter et år gået, og det er tid til at i store træk at se tilbage på, hvad der er sket i vores klub. Der er er 
sket en del, men ikke så meget, som vi kunne have ønsket os. Der har været udfordringer og opgaver, som 
skulle løses. Desværre også nogen vi ikke havde bedt om. Men løses skulle de og er også blevet det. 
 
Året startede, som sædvanlig stille og roligt. Vi gik ind i året med store forventninger om diverse 
arrangementer. 
GRIN startede vanen tro med deres Nytårskur, senere også en filmaften og den årlige sildetur. 
Roklubben inviterede i februar til et foredrag med en tidligere paramediciner fra Falck til et foredrag om 
paramedicinernes virke. Det arrangement var rigtig godt besøgt og må betegnes som en succes.  
Primo februar var, der efter stor efterspøgelse fra medlemmernes side inviteret til et kursus i brug af 
hjertestarter. Dette kursus var delt op således at, der kunne deltage i alt 32 personer fordelt på to hold. 
Desværre var der kun 14, der tilmeldte sig så, der blev kun kørt et hold. Lidt trist når der bruges tid på, at få 
fat i instruktør og planlægning og flere af de der havde efterspurgt kurset deltog ikke. Kurset blev afviklet i 
samarbejde med Hjerteforeningen. 
 
Vi var nu nået begyndelsen af marts og her begyndte de længe frygtede meldinger om Coronapandemien at 
melde sin ankomst.  
Efter at Statsministeren havde afholdt et pressemøde, og orienteret befolkningen om diverse restriktioner 
kom der meget hurtigt meddelelser fra Kulturministeriet/DIF/DFfR  og DKF om, hvordan vi som foreninger 
skulle forholde os.   
Bestyrelsen afholdte derfor et ekstra ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts, hvor det blev besluttet 
at lukke klubben ned med virkning fra fredag den 13. marts, og indtil andet blev meldt ud. 
Standerhejsningen som skulle have været afholdt den 29. marts blev udsat på ubestemt tid. (for øvrigt var 
det også højvandet denne dag så pladsen stod under vand) Klubbens medlemmer fik alle besked via 
nyhedsbrev på mail samt på hjemmesiden om diverse tiltag som var blevet foretaget. 
De første restriktioner varede til 22. april, og der blev så lukket op for roning fra den 23. april. Vi lagde 
denne dag broen i vandet og hejste standeren endda på klubbens fødselsdag.. Roningen startede så den 24. 
april, men kun i 2INR+, dette blev, der ændret på undervejs, så fra den 14. maj måtte, der roes i alle 
bådtyper. Romæssigt kom vi gennem resten af roåret på nogenlunde almindelig vis.. 
 
Desværre medførte nedlukningerne en masse aflysninger af diverse arrangementer så som kajakintroduktion 
i Svømmecentret. Kajakøvedag i Svømmecentret. Ergometerstævne i Maribo. Fødselsdagsroning på Fjorden 
for alle medlemmer. To roarrangementer som var døbt ”Sved på panden roning” i Nakskov og Maribo blev 
aflyst. Nakskov Fjorddage blev aflyst. Flere roarrangementer på kredsplan blev aflyst. 
Bestyrelsen havde også planlagt et medlemsmøde i april som desværre måtte aflyses. Klubbens kajakroere 
havde planlagt en tur til Immeln i Sverige i maj måned som desværre også måtte aflyses. Ja der kunne 
fortsættes med aflysninger. 
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Men skal vi  ikke i stedet se lidt på de lyse ting, der er sket i 2020 Lad os se på lidt rostatistik. Her ser det 
rimeligt ud trods diverse restriktioner og halvdårligt vejr. Der er sammenlagt af egne roere i 2020 roet 
16.047 km på 1439 ture mod 14.713 km på 1429 ture i 2019 altså en fremgang på 1334 km. Af disse  
kilometer er de 1.506 km roet i kajak på 160 ture mod 2.842 km på 272 ture i 2019 en tilbagegang på 1.336 

km 

 

Der er i 2020 ikke roet til mindre end syv guldårer. Og af disse er de to førstegangsmodtagere dvs. kaniner, 
og det er Mads Borchersen og Palle Christensen. 
 
Desværre har der været en tilbagegang i antal roede kajakkilometer, men dette skal nok ses i lyset af de 
manglende tiltag der er blevet stoppet af diverse restriktioner m.m. i starten af året. 
I alt med gæsteroere er der i 2020 roet 17.358 km på 1531 ture.  
Generelt en pæn stigning i roaktiviteterne. 
 
Vi har i klubben i 2020 fået lidt midler udefra bl.a. fra Lollandsfonden, Lions Club. Kulturministeriets 
Coronahjælpepulje og ”DIF/DGI Bevæg dig for livet” sidstnævnte til hjælp til indkøb af kajakergometer, 
skal dog tilbagebetales, hvis dette ikke er købt inden 1. maj 2021  
Vi har desuden modtaget flere mindre beløb fra Lolland kommune. Beløbene vil jeg kasseren komme ind på. 
 
Vores materiel har som de foregående år været under kyndig behandling af flere af vore roere med 
hus/materialeforvalteren i spidsen, og som har udført et stort stykke arbejde. Det samme har gjort sig 
gældende med huset og broen. Udendørsområdet har været lagt i hænderne på Park & Vej Aktivering, som 
har udført et godt stykke arbejde. Der er dog ikke blevet lagt de sidste belægningssten på gangarealet mod 
bådelauget endnu. Vi ser frem til at de kan få lov til at møde på arbejdet igen, så denne lille detalje kan 
komme på plads.  
 
Vores bådebro har det ikke for godt og trænger til en kraftig renovering eller helst udskiftning. Et par 
bestyrelsesmedlemmer og klubmedlemmer drøftede problemet og indhentede tilbud. Der blev ud fra disse 
tilbud søgt midler fra flere store fonde, som desværre ikke har givet gevinst. Men det er der rådet bod på. Et 
par af klubbens medlemmer kom med nogle gode forslag henover morgenkaffen en fredag morgen efter endt 
vinteroning. Dette har resulteret i at undertegnede samt Palle Christensen og Hans Borchersen havde nogle 
drøftelser om hvad vi kunne gøre ved sagen. Der arbejdes fortsat på sagen og, der ser ud til at være lys 
forude. Palle og Hans vil senere redegøre for hvad projektet går ud på. 
 
Nakskov Roklub har i 2020 deltaget i Lolland Kommune/Sportsråds Aktiv Ferie, hvor der kun var få 
deltagere. Men lidt har også ret. Vi håber på en bedre tilslutning i 2021.  
Instruktion i kajakroning og roning er foregået på almindelige rodage og har ikke voldt de store problemer. 
Der vil blive tilmeldt to mand på rotrænerkursus 1 i 2021. Ligeledes vil der blive uddannet en 
kajakinstruktør mere. Vi kan også på kajakområdet (turkajak) få hjælp fra Vandsport 20 
 
Vinterroningen har været praktiseret indtil slutningen af november, hvorefter man gik over til 
ergometeroning indendørs, som desværre måtte stoppes pga. en ny coronanedlukning. Men da klubben var 
så heldig, at råde over syv ergometre kunne de der ville, låne et hjem. Hvilket har været én succes. Men vi 
skal nok, hvis vi uheldigvis skulle komme ud i lignende nedlukninger en anden gang lade ergometrene 
rotere blandt medlemmerne. Men det er dejligt, at se der har været gang i dem, og de har været flittigt 
benyttet. Det sociale blev også vedligeholdt, da man kom hos hinanden til socialt samvær efter endt træning 
og selvfølgelig i bedste coronaånd. 
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Svømningen har igen været populær. Der har været svømmet i det omfang Svømmecentret har været åben. 
Der er desuden blevet uddannet et par livreddere mere. Motionsrummet i NIC bruger vi stadig, men 
belægningsprocenten kunne og måtte gerne være højere. Der kan kun opfordres til at bruge dette og 
Svømmecentret mere. Der er altid plads til alle. Der er også brug for flere livreddere. 
 
Lollands Havørn har nok været afholdt i sin sædvanlige form for sidste gang. LDKU (juntaen) har faktisk 
ikke ville høre på input fra Nakskov Roklub. Men hvis alt går vel prøver vi at arrangerer noget i august 
måned og inviterer de klubber som måtte ønske det. 
 
Klubbens økonomi vil jeg lade kasseren komme ind på, men jeg vil dog lige nævne at vi har skiftet bank fra 
Lollands Bank pga. deres ret høje gebyrer og til Dansk Bank, og som har en speciel afdeling for både store 
og små foreninger til passende gebyrer og med en god service. Vi har desuden skiftet forsikringsselskab fra 
at have en mægler, som skulle have et fast mæglergebyr uanset om denne service blev brugt eller ej. Der er 
skiftet til Storstrømforsikring med en besparelse på ca. KR. 3.500 – (og så har vi en god service tæt på). 
For at få det hele til at hænge sammen, har bestyrelsen set sig nødsaget til at hæve kontingentet med KR. 
100, -  
Medlemsmæssigt var vi ved udgangen af 2020 58 aktive medlemmer og 20 passive medlemmer.  Det er en 
samlet tilbagegang 12,2% for både passive og aktive i forhold til 2019  
 
Omkring forsikringer kan jeg oplyse om, at forsikringsskaden (faldskade) på en af vores instruktører er 
blevet anerkendt som arbejdsskade efter en hel del skriverrier (154 A4 ark fylder sagen) Den var først blevet 
underkendt af Arbejdsmarkedet Erhvervssikring. Men nu er sagen afsluttet og vores instruktør vil få sin 
godtgørelse primo 2021.   
 
Fremtiden kan man ikke spå om, men man kan have nogle ideer og ønsker. Mit stor håbe er en øget 
medlemstilgang. Jeg ved nogle i klubben arbejder med tanker om tiltag, som er rigtig gode og positive. Det 
vil I komme til at høre om senere på et medlemsmøde. 
Jeg selv har store ønsker om at få nye medlemmer både unge og ældre ind i klubben. I Lolland kommune 
har foreningerne mistet mange medlemmer. Vi bør lave et reklamefremstød for at få nogle af disse ind i 
foreningsverdenen igen. Vi kan få al den hjælp vi ønsker til dette både fra DFfR og fra DKF. Desuden kan vi 
få hjælp fra Vandsport 20 på instruktørplan og sandsynligvis måske lån af turkajakker. Vi har mulighederne 
så lad os benytte os af dem. ”Bredden skaber eliten og eliten øger bredden”. Vi skal også sørge for at 
vedligeholde vort gode venskab med Nakskov Skibsværfts Roklub.  
Lad os være fælles om at få både unge og ældre ind i klubben.  
 
Bestyrelsen har holdt 11 bestyrelsesmøder, hvoraf tre har været ekstraordinære. Der har været deltagelse i 
Kredsgeneralforsamling samt virtuelt i Hovedgeneralforsamling. 
 
Coronasituationen gennem ca. det sidste år vil jeg skåne jer for da der er tærsket meget langhalm på den. Vi 
er i vores klub sluppet godt igennem den og håber selvfølgelig på at vi snart er i mål. Vi er dog stadig 
omfattet af visse restriktioner. Tak for den måde I har taklet det på.  
 
Jeg vil til slut i min beretning opfordre alle jer medlemmer til at støtte op om vores arrangementer der 
kommer i fremtiden. Der vil være arrangementer på Alstrup og i vores egen klub. Lav selv ture både 
kajakmæssigt og romæssigt både på Fjorden og ude i landet blandt til Alstrup hvor vi har en dejlig hytte. Vi 
har både en kajaktrailer og en bådtrailer. Spørg et bestyrelsesmedlem hvis man har brug for oplysninger. 
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Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde gennem året. Tak for det arbejde I har udført. Ligeledes tak til de 
der i dagligdagen får tingene til at fungere. Tak til ”Skralderne Erik & Clemme”, Nakskov Roklubs Venner 
og til enkelt personer for jeres bidrag og arbejde for klubben. 
 
Tak til annoncører og sponsorer for den støtte de har ydet os. Tak til Lolland Kommune/Kultur & Fritid. 
Tak til alle i klubben for jeres måde at være på. Jeg håber på et godt og konstruktivt samarbejde med alle 
klubbens medlemmer i 2021 
 
 
 

En stor tak til klubbens webredaktør Leif Thygesen for det store arbejde, der lagt og lægges i at 
hjemmesiden altid er opdateret og ajourført. Flot arbejde: Tak Leif. 
 
Jeg håber 2021 vil blive et rigtig godt år for Nakskov Roklub og uden restriktioner. 
 
TAK ! 

 
Nakskov den 24. februar 2021 
 
Poul-Erik Wulff-Høyer 
Formand 
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