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Til debat
Er tiden vokset fra Ro Motion?
Hvornår er man tilknyttet RoMotion og
hvornår er man tilknyttet senior afdelingen?
For mig ser det ud til, at det er tilfældigt nu.
RoMotion, Tirsdags Roerne, old boys
afdelingen, som oprindelig hed Silkeborg
Roklubs Venner, blev oprettet 21. maj 1980.
Selvom der aldrig er blevet roet flere
kilometer end nu, af roer der er tilknyttet
Ro Motion, tror jeg, det er på tide vi
integrer afdelingerne, fokuserer og
synliggør ro tider, og ro tidernes formål.
Jeg kan se at mange fra RoMotion har stor
glæde af at ro om dagen, og det må man

Ideer til debat i RoMotion

Jeg syntes det er en god ide at tage vores
rovaner op til revision.
Jeg kunne godt tænke mig:
1. Vi fortsætter tirsdag som vi plejer, med
turstart mellem kl. 16 – 17 og madpakketur
den 1. tirsdag i måneden (alle kan være
med).
Det er vigtig at alle fortsat kan mødes selv
om der er andre tilbud. Det er jo også her vi
får frivillige til opgaverne.
2. At vi havde en dag med turstart kl. 9 til

gerne nu, ikke mindst om mandagen, er der
stor aktivitet.
Skal vi have en fast tid om dagen, til at ro og
det sociale?
Det vil være godt for Klubben hvis vi i løbet
af vinteren kan få rystet posen, debatteret
hvor mange faste ro tider vi skal have.
Det må være vigtigt at vi har nogle faste
tider, som nye og gamle roer kan forholde
sig til, så alle roer er sikret, og har synlighed
for, hvornår man kan møde ro venner, og
komme ud at ro.
Med venlig hilsen Poul Pallesen
kl. ? til længere ture. (men ikke tirsdag )
3. At vi en gang om måneden lånte både i
andre klubber. Det kunne være med lokal
guide/styrmand. Kunne være som aften- /
eftemiddags- formiddags- eller heldagsturtur.
4. At vi tager en snak om bespisning efter
roturene. Det er svært at skaffe frivillige her
i efteråret. Evt. begrænse det til 9 gange i ro
året.
Med venlig hilsen Bjørn

En kommentar
Jeg kan godt lide debatoplægget J man bør
have 2 rotider feks 9:00 og 17:00. Rotiderne
skal respekteres således at bådene er i bådhallen på ro tidernes start, ellers er der jo
ikke meget grin ved at være rovagt.
Ellers skal der holdes fast ved madpakketuren første tirsdag i måneden.

Der skal efter rotider være mulighed for
kaffe og en ostemad. ikke en stor buffet.
Vi bør have et nyt navn ikke old Boys ikke
tirsdagsroerne ikke ro motion. Men måske
60plus.
Med venlig hilsen
Henning G Hejselbæk
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Bådhal
Lokaler klar til jubilæet i 2015
Den 31. oktober og 1. november er vigtige datoer.
Til næste år kan roklubben fejre 125 års jubilæum. I den anledning vil vi
gerne fremvise nogle flotte og velholdte lokaler.
Derfor har vi brug din hjælp til alt det praktiske. I første omgang har vi
valgt bådehallen, da den ikke er opvarmet. Bådehallen trænger
til maling af vægge og gulv m.m..
Det indebærer også rydning af både de steder hvor der skal
males og rengøring og folk til at servicere os andre.
Vi begynder fredag den 31. oktober kl. 14 til 17.30 og fortsætter
lørdag den 1. november kl. 10 til 16.
Herefter kan vi se hvor meget vi har nået og aftale hvornår vi skal fortsætte.
Hvis du har stiger, pensler og øvrigt malergrej må du meget gerne
medbringe det.
Jeg forventer vi får et par hyggelige dage, samt der møder rigtig mange op,
og tager del i fællesskabet om klubben.
Bjørn Funderskov / Husforvalter

Husk at informere roklubben, når du ændrer adresse

Når du skifter adresse skal du huske at informere kassereren i
Silkeborg Roklub. Det er ikke tilstrækkeligt,
at ajourføre adressen i din profil på www.rokort.dk.
For at informere om adresseændringen kan du gøre et af følgende:
Sende en mail til kasserer@silkeborg-roklub.dk med ny adresse,
Sende et flyttekort fra PostDanmark til
Silkeborg Roklub, Åhavevej 1 B, 8600 Silkeborg,
Ringe til kassereren på tlf. 22 56 27 75
Tjek om der er angivet den korrekte adresse på adresselabel til ”Spunsen”.
Med venlig hilsen
Jens (kasserer)
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Møde
Medlemsmøde
Medlemsmøde Silkeborg Roklub
torsdag d. 13/11 kl. 19.00 – 21.00
Dagsorden
1. Sikkerhed – et fælles ansvar. Anna Karina Gravad fra DFfRs sekretariat
vil sætte gang i dialogen. Dette punkt er medlemsmødets hovedpunkt.
2. Ildfestregatta, hvad gør vi om 3 år i Silkeborg Roklub, tanken er at få
nedskrevet de refleksioner der er ovenpå dette års resultat.
3. Jubilæum 2015, nedsættelse af arbejdsgrupper
4. Istandsættelse af opholdsstuen, ideer, økonomi, tidsplan.
Seniorudvalget har foreslået, om vi over tid
skal shine ro- stuen op med maling
og evt. nye møbler/lamper?
Kan det være en vinteraktivitet at få startet med malerarbejdet?
Kan vi på medlemsmødet få lavet en tovholdergruppe for aktiviteten.
5. Eventuelt.

Julebanko
tirsdag 2. december kl. 18:30
klogt at møde i god tid til pladekøb

Generalforsamling i Silkeborg Roklub
torsdag d. 26/2 2015 kl. 19.00
Kvicklykort efterlyses, det er sidst set i foråret efter DFfR kursus, det har
forputtet sig, læg det på min hylde, hvis man ved hvor. Lene Søby
5

Flotte billeder
Hyggeaften
Inspiration til langture

onsdag 5. november kl. 19:00 - 21:30

Inspiration 5. november

Seniorudvalget
er vært
med
kaffe/ kage
10 kr.
Alle er
velkomne.

6

Inspiration 5. november

Lene,Vigdis og Ryan vil denne aften fortælle og vise
billeder fra årets langture til heholds-vis Gøteborg,
Sognefjorden og Grønland.
Tilmelding
på rokort
eller
på liste i
klubben
senest 2/11
Venlig
hilsen
seniorudvalget
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Dejlig sommer
Handicapafdelingen har nydt den dejlige sommer

H

andicapafdelingen har nydt den
dejlige, lange sommer og har været i
gang hele sommeren, dels i motionsrummet, dels på vandet.
I motionsrummet trænes der flittigt og konkurreres indbyrdes.
På vandet er der roet mange ture i ”nærområdet” og også enkelte lange ture. Vi er blevet venner med svanefamilien, der kommer
helt hen til båden for at blive håndfodret.

Thorsøtur
I starten af oktober arrangerede vi en tur
til Egmont Højskolen ved Odder (indrettet
til handicappede) for at se, hvad der er af
muligheder.

7-8 af medlemmerne hjalp til ved Regattaen.
Lilly fra romotion inviterede afdelingen
ud til sit sommerhus i Virklund, hvor vi
tilbragte nogle dejlige timer i den skønne
natur og nød Lillys boller.
En stor tak til Lilly.
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Det blev en dejlig og positiv dag i strålende
sol. Vi blev vist rundt og især ”vandhalla”
og det kæmpemæssige maleri forestillende
personer og skelsættende begivenheder

Dejlig sommer
imponerede.
Vi spiste frokost sammen
med eleverne og sluttede
af med is på havnen.
Har søgt §18-midler og
forventer svar i næste
måned.
Handicapafdelingen hoder julefrokost 9/12 efter
træning.
Vi planlægger en julekoncerttur, hvor en af
medlemmerne er med i
koret.
Hilsen
Handicapafdelingen

Hilsen fra kassereren
Jeg har varetaget kassererposten siden
1. april 2013. Det er en opgave, som jeg
sætter stor pris på med masser af gode
oplevelser og dejlige bekendtskaber på
tværs af roklubbens forskellige afdelinger.
Det er en fornøjelse at samarbejde med
den øvrige klubledelse og roklubbens
mange ildsjæle. Silkeborg Roklub har en
robust økonomi og en sund kultur i blandt
medlemmerne, som er gode til at passe på
klubbens lokaler og materiel og således
holde omkostningerne på et fornuftigt
niveau.
Min arbejdsgiver har tilbudt mig en ny
stilling pr. 1. december 2014, hvor jeg
må forvente en forøgelse af min arbejds-

indsats. Da jeg derudover for nylig igen
er blevet far, må jeg se i øjnene, at to
blebærende børn og afbrudt nattesøvn –
eller mangel på samme – medfører behov
for at finde ekstra timer i døgnet for at få
familieliv og karriere til at hænge sammen.
Derfor genopstiller jeg ikke til
kassererposten til næstkommende generalforsamling i februar 2015. Posten bliver
opslået og interesserede kan henvende sig
til mig for yderligere oplysninger.
Med venlig hilsen
Jens Bertel Lorenzen, kasserer
Telefon 22 56 27 75
Mail: kasserer@silkeborg-roklub.dk
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Træningstider i m

Træningstider m

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Handicap

Romotion Britta

09.00-12.00

09.00-10.00

9.00

10.00

Romotion Linea
09.30-11.00

11.00

12.00

Bådholdet Bjørn
11.30-12.30

13.00

Julia Barselhold
12:30 - 14:00

15.00
16.00

Saunaklubben Poul
15.30-17.00

17.00
URO

Ergometer
Malle og Elisabeth
17.00-18.30

17.00-18.30

18.00
19.00

Ergometer

20.00

Malle og Elisabeth
18.30-20.00

De vilde roer - Louise

RoSpinning - Sonja

De vilde roer - Louise

18.30-19.30

18.30-19.30

18.30-19.30

21.00

Forsiden er ændret
Nu har jeg været redaktør af Spunsen i en
del år. I den tid har jeg langsomt ændret lidt
på forsiden.
Denne gang temmelig meget. Nogle gange
er det hårdt at beskære foto, da billederne
på forsiden hidtil nærmest har været
10

kvadratiske. Da jeg prøvede at indsætte
fotografiet på forsiden til dette nummer,
ændrede det udtryk. Og det kunne jeg ikke
bære. Så nu skulle det være.
Det tager tid at ændre, og har gjort det
blidt.
Fremover kræver det at der indsendes gode

motionsrummet

motionsrum 2014-2015

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Handicap
09.00-12.00

Julia Barselhold
9:30 - 11:30

RoSpinning - Sonja - Katrine
10.00-11.00

Rengøring
Motionsrum lukket
URO
17.00-18.30

16.30-21.00

RoSpinning - Katrine
19.30-20.30

fotografier (mindst et godt foto i højformat
fire gange årligt). Det vil sige foto med
enten en høj opløsning (for at billedet kan
trykkes skal det være i 300 pixel/inch) eller
et stort format, som jeg kan ændre til de
krævede pixel. Jeg har alle de billeder jeg
bruger omkring Photoshop, så jeg er sikker

på at de er trykbare.
Selvfølgelig kan jeg selv komme ud
med fotografiapparatet, men det bliver
mere varieret og spændende, når der
også er fotografier fra jer alle incl.
Ungdomsafdelingen.
Med venlig hilsen Yvonne, redaktør
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Kaninmåneder
Ny roer

J

ubiiii ! Nu er jeg omsider rigtig
roer! Vandet bobler omkring ørene
og øjnene, men det er egentlig ikke
så koldt, som jeg troede, det ville være.
Kong Neptun var egentlig også meget
flink. Derfor gav jeg ham også min sidste
gulerod inden jeg blev skubbet i vandet.
Jeg svømmer hen til stigen og kravler op,
mens jeg tænker tilbage på min tid som
kanin:
Jeg startede i roklubben midt i juni
måned sammen med 8-10 andre kaniner.
Der var nogle flinke mennesker, som de
kaldte ”instruktører”, som tog imod os og
lærte os alt om, hvad der er op og ned på
en ro-båd. Jeg fandt nu ret hurtigt ud af,
at den buede side er nedad!
Vi fik en åre hver, og mine små kaninforpoter fik altså lidt vabler i starten,
men det er vist helt normalt.
Vi roede mange dejlige ture. Der er bare
så smukt ude på søerne, så jeg håber,
at rigtigt mange andre kaniner vil følge
efter og blive roere – det vil de ikke
fortryde. Instruktionsweekenden gik
rigtigt fint. Vi lærte teori, og vi fik roet
mange kilometer og blev meget, meget
trætte, men der blev sørget godt for os.
Tusind tak til Britta, som havde lavet
lækker mad til os både lørdag og søndag.
Det var jo som at være på restaurant,
og det var dejligt, for vi var sultne!
Instruktørerne var både tålmodige og
hjælpsomme og vi havde det rigtig sjovt
hele weekenden.
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Efter vel overstået instruktionsweekend
og et par ro-aftner med instruktører
blev vi frigivet til at ro uden instruktør.
Ordningen med faste ro-tidspunkter,
hvor en ro-vagt sætter holdene synes jeg
virker rigtigt fint, og alle har været meget
flinke til at tage godt imod os kaniner og
sørge for, at turenes længde og intensitet
blev afpasset efter vores formåen.
Kanindåben er en tradition, som jeg
synes, det er godt at holde i hævd, og jeg
synes, at det er rigtigt fint, at Silkeborg
Roklub sørger for at holde det på et
niveau, hvor alle kan være med uden at
behøve frygte det værste.
Det var en hyggelig dag, og der var
arrangeret en fin lille fest for kaniner og
instruktører om aftenen. Det er jo med
til at ryste os sammen og få kaninerne
integreret i klubben, og derfor var det
lidt synd, at der ikke var flere kaniner,
der deltog. Jeg vil helt klart opfordre
fremtidige kaniner til at støtte op om
sådan et arrangement.
Jeg er glad for, at jeg nu har fået ørene
klippet af og er blevet rigtig roer, og jeg
glæder mig til mange fremtidige ro-ture
sammen med alle mine klubkammerater.
Tusind tak for den gode modtagelse, i
Silkeborg Roklub.
Ghita

Frokostrotur
Pigefrokost på Ålekroen

E

lse Bertelsen
havde fået en god
ide: Vi kunne ro ud
til Ålekroen og få en
lækker frokost.
Mandag den 16. juni
var vi 14 som roede ud og mødtes på
Ålekroen, nogle piger
kom også kørende
derud.
Det var en dejlig varm
sommerdag. Vi spiste
selvfølgelig ude under
parasollerne, nogle
kunne ikke komme
ind i skyggen - ”De er
nu smeltet væk”.
Vi fik meget lækkert
mad – de fleste fik
’Stjerneskud’.
Jeg håber at det bliver
en tradition.
Tak for en dejlig dag
til alle som var med.
Med venlig hilsen
Grethe L

70 år og ikke senior-roer?
En lille kommentar, da der nu er lidt plads,
vedr. problematikken, som rejses på side 3:
Jeg har altid haft svært ved at forstå, hvorfor
vi i RoMotion ikke er Seniorer. Vi har da
alderen til det, som i andre klubber?
Venlig hilsen Yvonne

I Spunsen nr. 3 var et
indlæg om Oxford.
Teksten er skrevet
af Anne Binderup,
og hun optrådte på
fotografiet side 7,
yderst til højre med
solskygge og vest.
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Seniorer
Nyt fra Seniorafdelingen
Nu rinder ro-sæsonen snart ud og vi har i
seniorafdelingen fået roet rigtig mange kilometer samt fået mange nye dygtige kaniner
uddannet. STOR tak til alle instruktører
som altid har instruktør-hatten på og hjælper nye og gamle roere på vej. Ligesom der
også skal lyde en tak til gamle roere som
socialt og på sportslig vis hjælper nye med
at blive integreret i klubben.
Vi har haft mange gode aktiviteter i denne
sæson hvor nogle af de store er:

22/10 2014
25/10 2014
25/10 2014

•
•
•
•
•

Oplev Silkeborg
Kæntringsøvelse ved De små fisk
Grill aften
Langture/måneskinsture/madpakketure mm

Regatta

Hen over vinteren vil vi fortsætte med
aktiviteter udover vinterroningen, hvor vi
allerede nu har slået nogle op på rokort.
Datoer der ligger fast er:

5/11 2014
13/11 2014

Årets sidste roaften
Standerstrygning om eftermiddagen
Standerstrygningsfest/Regatta
hjælperfest
Inspiration til Langture
Medlemsmøde

31/1 -1/2 2015

DFFR kursus langtursstyrmand

21/2-22/2 2015

DFFR kursus Modul A

Marts 2015

Standerhejsning

April 2015

Åbent Hus i Roklubben

De aktiviteter hvor vi står for forplejningen
vil vi lægge op på rokort for at hente hjælp
hos medlemmerne!
Derudover vil der være bådklaring, tjekke
redningsveste, ergometertræning, svømning samt andre spændende aktiviteter som
løbende bliver lagt på rokort.
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Se rokort!
Se rokort!
Se rokort!
Seniorafdeling kaffe/
kage
Forplejning
Seniorafdelingen
Forplejning
Seniorafdelingen
Forplejning
Seniorafdelingen
Forplejning
Seniorafdelingen

I seniorudvalget har vi også et ønske om
at få ”shinet” vore ROSTUE op med evt.
maling, nye møbler og lamper, som vi vil
drøfte til medlemsmødet den 13/11 med
alle medlemmer. Hvad synes I?
Vores roaftener har i år været rigtig gode
med efterfølgende hygge og Afterroing om

Seniorer
onsdagen. Det har fungeret fint med kaffe/
kage kassen og en 50 kr. pr. medlem for
hele sæsonen, men vi mangler at flere der
melder sig i Doodle som rovagt. Kunne vi
måske lave en doodle tilmelding for rovagter og en anden for afterroing?
Som noget nyt til næste sæson vil vi prøve
at arrangere fitness roning om mandagen.
Det vil sige, at man har mulighed, på denne
roaften, at melde sig til ”giv den gas” tur
med både intervaltræning og udholdenhed,
ligesom der også er mulighed for en mere
afslappet tur, hvis det er det man ønsker.
Det skulle gerne være sådan, at man fra
gang til gang vurderer hvad man er til lige
på denne mandag. Til fitness roning skal

man også indstille sig på at ens roning rettes af en instruktør.
Ellers vil vi i Seniorudvalget takke for en
rigtig god sæson og glæder os til den næste.
Hold øje med rokort hele vinteren og mød
op til evaluering af rosæn 2014 på Årets
sidste roaften onsdag den 22/10, ligesom
vi til Medlemsmødet den 13/11 vil drøfte
gamle og nye tiltag i klubben.
Tak for en rigtig god rosæson

Mange hilsener fra Seniorudvalget v/Jette,
Hanne, Simon, Rune, Louise og Annelise
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Økonomi
Opgørelse af Silkeborg Roklubs økonomi
i forbindelse med Ildfestregatta 2014

D

et økonomiske resultat for dette
års Ildfestregatta er nu gjort op
– bortset fra omkostninger til medhjælperfesten, som afholdes den 25. oktober
2014. Omkostningerne til medhjælperfesten er anslået til 2.500 kr.
OMSÆTNING

Silkeborg Roklub har realiseret et
overskud på 33.000 kr., hvilket er et fald
på 50 % i forhold til Ildfestregatta 2011,
hvor overskuddet blev 65.000 kr.

2014

2011

Ændring
i kr.

Ændring
i%

Kontantomsætning

123.393

194.067

-70.674

-36 %

Dankortomsætning

27.480

28.322

-831

-3 %

ViP-omsætning

20.861

23.375

-2.514

-11 %

171.734

245.752

-74.018

-30 %

Vareforbrug, mad og drikke

-80.845

-139.327

58.391

-42 %

Leje af telte, borde, køletrailer mv.

I alt
UDGIFTER

-12.828

-9.521

-3.307

35 %

Opbygning og oprydning

-7.177

-12.900

5.723

-44 %

Dankortterminaler

-4.401

-5.261

860

-16 %

-31.250

-11.500

-19.750

172 %

-2.500

-2.424

-76

3%

-139.002

-180.843

41.841

-23 %

32.732

64.909

-32.178

-50 %

Silkeborg Turist- & Regattaforening
Medhjælperfest
I alt
RESULTAT

F

aldet skyldes en især en vigende
omsætning. I 2014 er der opnået
en samlet omsætning på 172.000 kr. i
forhold til 246.000 kr. i 2011.
Årsagen til den vigende omsætning er
vanskelig at kortlægge, men må forven16

tes at være en kombination af omskifteligt vejr, stort udbud af konkurrerende
salgsboder, manglende synlighed af
roklubbens faciliteter mv.
Det er ingen trøst, at Silkeborg Roklub
ikke har stået alene med vigende om-

Økonomi

sætning, da en del af byens øvrige salgssteder desværre har oplevet lignende
tendens.
Allerede under regattadagene kunne
styregruppen erkende, at omsætningen lå under niveauet fra 2011 og en
overgang var der nervøsitet for, om de
mange timers slid overhovedet ville
give et overskud til klubben. Heldigvis
havde styregruppen på forhånd lavet
gode aftaler med vareleverandørerne, så
størstedelen af de ikke-solgte varer kunne tilbageleveres. Dette har bevirket, at
vareforbruget i år kunne reduceres med
hele 42 % i forhold til 2011, selvom
salget ”kun” faldt med 30 %. Med andre
ord blev overskuddet af de solgte varer
optimeret i forhold til tidligere og har
således medført en forbedret driftsindtjening.

og Regattaforening, da roklubben ikke
på egen hånd ville kunne tillokke en
tilsvarende antal besøgende gæster
til roklubbens salgsboder, men den
markante forhøjelse af sponsorkravet
til Silkeborg Turist- og Regattaforening
medfører en tvivl om, hvor vidt Silkeborg Roklub fremadrettet ønsker at
fortsætte på samme niveau, da bidragets størrelse nu stort set svarer til
roklubbens overskud.
Omstændighederne taget i betragtning
er styregruppen tilfreds med resultatet
og vil gerne takke alle medhjælpere
for en formidabel indsats til dette års
Ildfestregatta.
På styregruppens vegne
Jens Bertel Lorenzen, kasserer

Dette års resultat blev derudover tynget
af, at Silkeborg Turist- og Regattaforening i 2014 krævede en markant
forhøjelse af sponsorbidrag til Ildfestregattaen. Bidraget blev forhøjet fra
11.500 kr. i 2011 til 31.250 kr. i 2014
svarende til en stigning på over 170 %!
Denne forhøjelse var en betingelse for
at Silkeborg Roklub kunne få lov til at
deltage i regattasamarbejdet.
Silkeborg Roklub ønsker naturligvis
at bidrage økonomisk til det fælles
regattasamarbejde i Silkeborg Turist17

Diverse
Vil du være Silkeborg Roklubs kasserer?
Fra 1. april 2015 har Silkeborg
Roklub behov for en ny kasserer.
Kasseren har følgende ansvarsområder:
- Opkrævning af kontingent
-

Ind- og udmeldelser af med
lemmer (rokort.dk)

-

Løbende betaling af regninger
og udlæg

-

Bogføring

-

Lønafregning

-

Udarbejdelse af årsregnskab og
budget

-

Hus og materiel. Husforvalter
og materialeforvalter referer til
kassereren

-

Nøgleforvalter

-

Løbende opfølgning

Det forventelige tidsforbrug
ligger på ca. 5-10 timer om
ugen – i visse periode mindre
– i visse periode mere (f.eks.
ved kontingentopkrævning,
udarbejdelse af årsregnskab mv.).
Kassereren honoreres med et årligt
tilskud på 22.800 kr. (1.900 kr. pr.
måned)
Hvis du har interesse og gerne
vil høre mere til opgaven er
du velkommen til at kontakte
nuværende
kasserer Jens Bertel Lorenzen på
telefon 22 56 27 75
eller mail:
kasserer@silkeborg-roklub.dk

Tøse-jule-hygge

Torsdag 11. december kl. 14 - 16 cirka
Medbring pakke til 20 kr. og lidt godt at dele ud af.

Tilmelding senest 6. 12.
til Else 86 82 75 58
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Kryds i kalenderen
Foredrag i klubben tirsdag 3. marts 2015
Vicekriminalinspektøren fra Silkeborg fortæller

Selvom om Silkeborg er en forholdsvis lille by,
er der alligevel kriminalitet.
Den nu pensionerede vicekriminalinspektør
Jørgen Dalsgaard fortæller om de lokale sager,
Som har berørt ham mest igennem hans arbejdsliv.
Hør om:
dobbelt-drabene på Århusbakken og Diskoteket Rock-Inn,
om Gitte, der fik øjnene stukket ud, jalousidrabet i Sydbyen,
om hjemmehjælperen fra Alderslyst og om politi-pyromanen
fra Balle. Jørgen Dalsgaard svarer gerne på spørgsmål
om de enkelte sager.
Tirsdag 03. marts 2015 kl. 19 • Silkeborg Roklub

Kan jeg tale
med banken, når
børnene sover?
Hos os kan du.

Se mere på danskebank.dk/fordele
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STANDERSTRYGNING
Lørdag 25. oktober kl. 14.00
er der standerstrygning.
Bagefter samles vi
i klubhuset til kaffe
og snak om årets
roning og resultater.

JYSK støtter
handicapidrætten i
dit lokalområde
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K a n t i n e i n f o r m at i o n
Da Roklubben har alkoholbevilling, må nydelse og salg af egne, medbragte drikkevarer
ikke finde sted under fester eller private arrangementer.
Vil du låne roklubben så: Kontakt Ove Hansen (4061 7359) vedr. reservation af lokalerne.
Kontakt depotbestyreren Elna Riishede (5124 8524) vedr. bestilling af varer - senest 12
dage før arrangementet. Optælling af depotet sker et døgn før og et døgn efter reserveret
dato. Afregning sker til depotbestyreren ved sidste optælling.

EL-teknik
Alt el-arbejde udføres - ring og få et tilbud på tlf. 2936 2021
Rune Schjødt • Højvangen 5 • 8600 SilkeborgFont:
• Tlf. 2936 2021
Mail: kontor@rus-elteknik.dk • www.rus-elteknik.dk
Cambria

og
Myriad
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goDt graFisk HÅnDVÆrk
Bi lreklame

Dekoration

Firmaskilte

tryksager

Personbiler

Vinduesfolie

Facader

Foldebrochurer

Varebiler

Gadeskilte

Pyloner

Løsblade

Lastbiler

Plakater

Intern skiltning

Hæfter

Solfilm

Flag

Ekstern skiltning

Visitkort

Tel 8681 1499 | kamark.dk

malermester STEEN PEDERSEN
ÅHAVEVEJ 86 8600 SILKEBORG MOBIL 40 44 61 31

alt indvendigt malerarbejde - forhandling af maling
10 % medlemsrabat på timelønsarbejde udført i december-januar-februar

Funder el-service
El-installation, service på hvidevarer,
tele- og data anlæg, antenne og paraboler
Drejegårdsvej 2 · 8600 Silkeborg
Tlf. 8685 1200 · Fax 8685 1818
www.funder-el.dk
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Bestyrelse og udvalg
		

Fælles mail til bestyrelsen:
Formand

Lene Søby
tlf. 86 81 41 31/29 22 19 75
Formand@silkeborg-roklub.dk

Næstformand

Henrik Villumsen
tlf. 2345 9798
naestformand@silkeborg-roklub.dk

Kasserer

Jens Bertel Lorenzen
tlf. 22 56 27 75
kasserer@silkeborg-roklub.dk

Kaproningschef

Mogens Jessen
tlf. 22 97 71 78
muggi78@gmail.com

Sportschef

Jørgen Højgaard
tlf. 28 80 61 66
Sportschef@silkeborg-roklub.dk

Ungdomschef

Lene Pedersen
tlf. 23 35 46 15
lene_pe@hotmail.com

Sekretær

Ove Hansen
tlf. 4061 7359
koordinator@silkeborg-roklub.dk

bestyrelsen@silkeborg-roklub.dk

Webmaster:

Ove Hansen
webmaster@silkeborg-roklub.dk

Daglige rochef:

Annelise Jensen
tlf. 61 69 53 84
annelise.jensen57@live.dk

Klubtøj:

Katrine Vølcker
Tlf. 24 21 99 72
klubtoj@silkeborg-roklub.dk

Informationschef/pressechef:
Sonja Linnet
25 69 48 38
nyheder@silkeborg-roklub.dk

Materialeansvarlig:

Hardy Linneberg tlf. 51912380
linneberg@fiberpost.dk

Husforvalter:

Bjørn Funderskov tlf. 86 82 69 23
funderskov@adslhome.dk

InstruktionschefMiljøansvarlig:
Louise Friis Hansen tlf. 20 67 55 46
instruktion@silkeborg-roklub.dk

RoMotion:

Poul Pallesen
tlf. 20 28 34 03
poulpallesen@gmail.com

Handicapudvalget 		

Irene Sørensen
Birthe Nyholm

tlf. 86 82 78 12
birthe.nyh@gmail.com

Roklubbens fond:

Frederik L. Hansen tlf. 86 84 53 69

Silkeborg Roklub • Åhavevej 1B • tlf. 8682 0883 • info@silkeborg-roklub.dk
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Samlet Aktivitetskalender
m.o. = med overnatning Der kan ske ændringer og nyt kan komme til, tjek også pslagstaverne!

HUSK: Hver tirsdag kan du svømme i
højskolens svømmehal kl. 20 - 21

Oktober 2014

onsdag 22.
Senior: Sidste roaften
		
mad og evaluering
fredag 24.
RoMotion: Ålegilde
lørdag 25.
Standerstrygning kl. 14
lørdag 25.
Standerstrygningsfest/
		Regattahjælperfest
fredag 31.
Arbejde i bådhallen

November 2014
lørdag 1.		
onsdag 5.
torsdag 13.
torsdag 13.

Arbejde i bådhallen
Hyggeaften & billeder mv.
Bestyrelsesmøde
Medlemsmøde kl. 19-21

Foto fra Grønlandsturen indsendt af Lene
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December 2014
tirsdag 2.
torsdag 4.
tirsdag 9.
søn/man. 23.-23.

Bankospil
Bestyrelsesmøde
Handicaps julefrokost
Privat arrangement

Januar 2015

lørdag 31.
DFfR kursus 		
		langtursstyrmand

Februar 2015

søndag 1.
DFfR kursus
		langtursstyrmand
lør-søn 21.-22. DFfR kursus Modul A

Marts 2015
lørdag 		

Standerhejsning

