Medlemsmøde onsdag 14. november 19.15-21.30 (lidt mad fra 18.30)

Så er det tid til årets medlemsmøde. Vi håber at se rigtig mange, og få talt om klubbens fremtid.
Det har i de senere år været sådan, at vi på mødet skriver alle de emner op der er interesse for at drøfte.
Det betyder at der anvendes tid på stort og småt – uden der nødvendigvis bruges mest tid på det der
betyder mest for flest.
Jeg vil derfor foreslå, at vi i år bruger en stor del af tiden på emnet:

Hvad er vi for en klub – og hvor vil vi gerne arbejde os hen imod?
Og så en uddybning af hvad jeg tænker med det:
Vi er en roklub, der i mange år haft en altoverjende basis i inriggere. Og primær fokus på motion. Og det er
mod den type roning vores rovagter har været orienteret i mange år.
Men de seneste 10-6-3-1 år er der glidende kommet mere fokus på at det skal være sport – og sågar
konkurrence.
For mig er begrebet motion det, at man får rørt sig og bevarer en grundform og sin kondition.
Når det bliver sport vil man gerne forbedre sin styrke og kondition – og dermed bliver det træning med
større intensitet. Og også en lyst til at afprøve sig i konkurrencer.
Og så er der konkurrence roere, der målrettet har en plan for deltagelse i konkrete stævner over en sæson.
Og de tre rotyper kan så ske i såvel inrigger, outrigger som coastal (mig bekendt er der ikke konkurrencer i
gig i Danmark).
Det giver så ved hurtig hovedregning mulighed for 9 forskellige ”grupper”. Og som supplement er der de
sociale sammenhold og det dét giver.
Er det (eller kan det blive) et problem? Det tror jeg ikke, bare man erkender, at det er det, vi som klub skal
understøtte.
Men vil vi det? Det er nok et spørgsmål, vi skal tale om.
I stedet for at se et problem i dette, synes jeg vi skal se det som noget positivt!
I f.eks. en gymnastikforening er der jo også mulighed for at dyrke aktiviteter med stor forskellighed: Yoga,
pilates, rytmik og springgymnastik som eksempler. Tilsvarende i sejlklubber med forskellige bådtyper, eller
fod- og håndboldklubber med forskellige aldre og niveauer.
Skal vi så bryde rotiden op i tidsintervaller hvor der kun er plads til én aktivitetstype som f.eks. i gymnastik?
Det er måske lidt det der er sket og sker af sig selv, hvis man ikke synes de officielle tilbud understøtter ens
primære interesse.

Men man kan også gøre det mere struktureret. Skal vi til alle rovagter have et primært rotilbud der
tilbydes?
Det være sig sportsroning (som vi har haft tirsdage 19-21) eller coastal får inrigger? Det kræver selvfølgelig
en større kabale når rovagter fordeles, men jeg tænker det kunne være muligt. Der skal jo være
trænere/undervisere/styrmænd der kan sikre det tilbud der udbydes.
Og vores udvalgsstruktur, er den optimal hvis vi skal sikre alle områder? I dag med ét udvalg med ansvar for
materiel, og ét udvalg med ansvar for alle roaktiviteter (for seniorer). Kunne man i stedet opdel i udvalg for
hver bådtype, med ansvar for såvel aktiviteter som materiel? Eller skal der opdeles efter rotyper: motion,
sport, kaproning? Der er mange ting man kan tænke på – men først skal vi være enige om hvilken klub vi
skal arbejde hen imod at være om 5 år.
Jeg håber vi kan få en åben og konstruktiv snak om dette på medlemsmødet, og at rigtig mange af jer har
tid og lyst til at deltage!
Tilmeld dig gerne på hjemmesiden, så vi har en idé om hvor mange der kommer.
Hilsen
Christian Probst
Formand

