Referat fra Synnejysk Ronetværksmøde
Torsdag, den 5. oktober 2017, Graasten Roklub

Deltagende klubber:
Høruphav Roklub, Augustenborg Roklub, Sønderborg Roklub, Graasten Roklub, Aabenraa Roklub, Haderslev
Roklub, Kollund Roklub.
Gæst: Anne Meisner, Sekretariatsleder DFfR
Afbud fra følgende roklubber: Flensborg Roklub, Slesvig Roklub, Nordborg Roklub
Ingen respons fra: Tønder Roklub, NRV

1 Valg af ordstyrer og referent.
Vilhelm fra Augustenborg Roklub og Helle fra Kollund Roklub blev valgt som henholdsvis ordstyrer og
referent.
2 Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af dagsorden. Ingen bemærkninger.
3 Nyt fra DFfR v/ Anne Meisner Sekretariatsleder
Anne takkede, fordi hun måtte være med, og kunne allerførst godt tænke sig at høre, hvad de sønderjyske
roklubber arbejder med/måske bøvler med i klubberne for tiden, så hver enkelt klub refererede kort, hvad
der er sket i løbet af året/hvilke problemer, der måske er.
Sønderborg Roklub har haft en travl sæson med skoleroning, gymnasieregatta, langdistance- og
firmakaproning, så der har ikke været megen tid til at tænke på byggeprojektet. De har p.t. 137
medlemmer - ca. 10-15 stk. flere i forhold til sidste år. I 2018 afholder de Skole-OL.
Augustenborg Roklub er glad for at været i stand til at fastholde 40 medlemmer. Der kom en del til åbent
hus arrangementet, som var en rigtig god oplevelse, men det dårlige vejr gjorde, at de desværre ikke kom
igen, men åbent hus vil de helt sikkert gennemgøre igen næste år. Efter mødet i juni mellem DFfR og alle
sønderjyske roklubber omkring fastholdelse af medlemmer er Augustenborg Roklub en af de klubber, der
har indgået nærmere samarbejde med DFfR omkring fastholdelse af medlemmer fra 35 år og opefter.
Aabenraa Roklub har fået en del unge medlemmer i løbet af i år, og heldigvis er de kommet sammen med
øvrige familiemedlemmer, så de er lettere at holde på, da det er et kæmpe arbejde at holde på de unge.
Det skal der virkelige ildsjæle til for at gøre, og det har man ikke. Aabenraa har ligesom Sønderborg Roklub
også indgået samarbejde med diverse skoler omkring skoleroning. Internt har Aabenraa problemer med at
finde medlemmer, der ikke kun vil ro, men også deltage i de praktiske opgaver. P.t. er klubben uden
materialeforvalter og husforforvalter. De planlægger derfor en omstrukturering af bestyrelsen.

Høruphav Roklub har en roafdeling på 28 medlemmer på plus 60, der mødes 2 gange om ugen. Det er ikke
lykkedes dem at få yngre medlemmer i år. Kajakafdelingen har 85 medlemmer – 5 mere end sidste år. I
kajakafdelingen kører det godt med god aktivitet.
Haderslev Roklub har søgt diverse fonde om tilskud til reparation af badefaciliteterne, da de er ramt af
skimmelsvamp, dog uden held. I hytten ved Aarøsund har de problemer med husbukke, så den
igangværende reparation af hytten er udskudt, til bæsterne er udryddet.
Graasten Roklub har haft en rigtig god sæson med 25000 roede km - en del heraf kajak. Der har været
medlemstilgang for såvel roning som kajak – kajakmedlemmerne er yngre mennesker, som har været gode
til at sætte skub i klubben og arrangere fester. I roafdelingen er der en stærk seniorafdeling.
Graasten er ligeledes gået ind i samarbejdet med DFfR omkring udvikling af klubben. M.h.t.
omstrukturering af bestyrelsen (som Aabenraa nævnte, at de planlægger) kunne Axel (formand) oplyse, at
de i foråret omstrukturerede deres bestyrelse, og at det virkelig kan anbefales. Bestyrelsen mødes nu kun 5
gange om året, og de forskellige formænd for hver deres afdeling, der ikke med i bestyrelsen, refererer så
ind til bestyrelsen før hvert møde, så den er opdateret med, hvad der sker i klubben.
Graasten er i gang med til at søge fonde til 2 costalbåde. Den 16. oktober besøger Anna Karina fra DFfR
klubben, for at introducere dem for rospinning . Der er 24 tilmeldte, og alle pladser dermed optaget.
Kollund Roklub har fortsat medlemstilgang hovedsageligt p.g.a. den nye badeafdeling men også nye
medlemmer til kajakafdelingen, hvortil der længe har været venteliste for næste år. Mange af
medlemmerne i badeafdelingen har i løbet af året meldt sig ind i roklubben, idet de har fundet ud af, hvor
godt det er, først at ro en time på romaskinerne og efterfølgende tage en dukkert i bølgen blå.
Roafdelingen har desværre kun 18 medlemmer p.t.
Herefter havde Anne Meisner fra DFfR ordet, og hun kunne oplyse, at DFfR p.t. forsøger at finde et andet
program end Roportal.dk til booking af kurser, idet programmet ikke er særlig brugervenligt. Man håber at
have et nyt program klar inden sommerferien 2018. Systemet til regattaer bruges nu også til
langdistancekaproning og indendørsroning og skal derfor også ændres.
DFfR har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på , om det er muligt at rekruttere medlemmer fra
universiteterne.
Jørn fra Sønderborg synes, at man skal se bredere - komme ud til flere skoler. Anne gav ham ret i, at der er
potentialer også fra andre skole, f.eks. produktionsskoler, som der også skal ses på.
Anne oplyste, at Stevns Roklub er ved at opføre et costalcenter, som DFfR bakker op omkring. Her kan man
så komme og prøve at ro i costalbåde.
Der kommer nye regler for håndtering/opbevaring af personfølsomme data fra næste år i maj. DFfR vil
kontakte DIF, så der fælles kan meldes ud til klubberne i Danmark, hvordan sådanne data skal håndteres i
klubberne.
DFfR arbejder også med udbredelse af kendskab til roning i skolerne.
Anne fortalte, at kursusplanen for vinteren/foråret er færdig. Den ligger på hjemmesiden, hvorfra man så
kommer direkte ind i Roportal.dk for tilmelding.

Axel fra Graasten bemærkede, at Graasten prioriterer at sende folk på kursus, men at de synes, det er alt
for dyrt.
Ansvarsforsikring: Anne oplyste, at DFfR har indgået en aftale med firmaet FIRST A/S, således at alle
roklubber nu har mulighed for at tegne en forsikring med First og dermed få deres medlemmer forsikret i
tilfælde af en ulykke i klubben.
Forsikringen, som roklubberne har med DFfR dækker kun bestyrelsen og de frivillige, der har et opdrag fra
bestyrelsen. Instruktører er i opdrag af bestyrelsen. Alle andre medlemmer, der skulle komme ud for en
ulykke i klubben (f.eks. påsejling på vandet/båden totalskades), er kun dækket af egen ulykkesforsikring.
First kan forsikre båden og hele mandskabet ombord for 125 kr. pr år. First gennemgår også gerne øvrige
forsikringer i klubben, for at se om klubben evt. er dobbeltforsikret. En kaskoforsikring koster ca. 1154 kr
pr. båd. Broen kan også forsikres.
Stig Lyngby kommer til Haderslev en gang i løbet af vinteren. DFfR sender nærmere info for tilmelding.
Kontaktoplysninger til First:
First A/S
Stig Lyngby
Direkte +45 31 31 04 75
E-Mail sly@first.dk
4 Opfølgning/evaluering af sidste møde.
Tilmelde sig ture i andre roklubber på rokort.dk
Helle fra Kollund kunne oplyse, at Memberlink (ejer af rokort.dk) efter mødet i foråret, hvor Graasten,
Sønderborg og Kollund Roklub deltog, har meldt ud, at der afholdes info-møde i København og Århus og
senere Sønderborg, hvor administratorer af rokort.dk kan komme med forbedringer til programmet. I selve
administrationsdelen af rokort.dk oplyser Memberlink også, at en løsning for tilmelding til klubture i andre
roklubber (som vi fra Synnerjysk Ronetværk foreslog Memberlink på mødet i foråret) og ikke kun ens egen
klub vil være at finde i det nye program, som i øvrigt omdøbes fra rokort.dk til rowlog.com.
Sønderborg oplyser, at de ved, at det vil tage omkring 1 års tid før ændringerne kommer.
Korttursstyrmandskursus: Korttursstyrmandskursus i foråret i Haderslev er afholdt, og Haderslev har
allerede et nyt kursus i bedding. Dato herfor kendes dog endnu ikke.
Turnus på madpakketure:
På sidste møde i februar 2107 fik Anette fra Sønderborg til opgave, at udarbejde en oversigt over, hvilke
klubber, der står for en aktivitet/tur i sæsonen 2017 (pr. 1. april 2017 til 1. april 2018). Listen ser ud som
følger:
Start ULIGE år dvs. 01.04.17 – 01.04.18 Høruphav, Augustenborg, Graasten, Slesvig, Nordborg, Tønder
Start LIGE år, dvs. 01.04.18 – 01.04.19 Sønderborg, Kollund, Flensborg, Aabenraa, Haderslev
Høruphav, Augustenborg og Graasten samt udenfor turnus Haderslev har alle afholdt en madpakketur i
løbet af sommeren. Øvrige klubber har endnu ikke meddelt, hvilken aktivitet, de afholder inden april 2018.
Der var enighed om at bibeholde ordningen, selvom alle klubber endnu ikke har budt ind med aktiviteter.

Da alle madpakketure jo udbydes for såvel for alle klubber i Synnejysk Ronetværk og i Ronetværk Syd,
foreslår Esbjerg Roklub, at max. 4 klubber fra hvert netværk afholder en madpakketur hvert år, så der ikke
kommer for mange.
Liste over langtursroere:
Anette fra Sønderborg udarbejdede i foråret en liste over roere, der gerne vil med på en liste over roere,
man kan kontakte i.f.m. langture. Listen har været klar for sæsonen og er også blevet brugt og udvides
gerne til næste år. Listen ligger på MEGA. Her ligger der også referater fra alle møder, oversigt over
kontaktpersoner i medlemsklubberne, oversigt over madpakketure, etc. I har i en e-mail fået en beskrivelse
af, hvordan I logger på.
Tiltrækning og fastholdelse af medlemmer
Mødet den 8. juni i Augustenborg Roklub med Anna Karina fra DFfR omkring fastholdelse af medlemmer
var virkelig en øjenåbner. Karina havde før mødet gjort et stort forarbejde og bl.a. kigget på gennemsnitsalderen i de forskellige klubber, der deltog i mødet. Graasten, Augustenborg og Høruphav er efterfølgende
gået med i projektet med DFfR.

5 Fælles aktiviteter (herunder madpakketure, langture/weekendture, etc)
Statistik for madpakketure 2017 i begge ronetværk
Mona Larsen fra Graasten har lavet en flot oversigt over turene i 2017 (vedlægges).
Turnus på madpakketure
Behandlet under pkt. 4
6 Ny tovholder for Synnejysk Ronetværk ?
Anette fra Sønderborg Roklub har meddelt, at hun ikke længere ønsker at være tovholder. Der skal derfor
findes en ny tovholder inden næste møde i februar måned.
Anette har udarbejdet liste over opgaver, som skal varetages som tovholder (vedlægges).
Fremmødte klubmedlemmer bedes derfor meddele deres respektive bestyrelse, at der skal findes en ny
tovholder, og at man i klubben bedes forhøre, om der er en der har lyst til at varetage jobbet.
Vilhelm fra Augustenborg foreslår, at der fremover kun afholdes 1 møde om året, men øvrige deltagere
synes, at møderne er værdifulde, og at vi giver hinanden en masse input under møderne, så 2 gange om
året bibeholdes.
Anette kunne godt tænke sig, at der kommer lidt mere fyld på dagsordenen, idet den altid ser ens ud.
Foreslår derfor, at der fremover tages et bestemt punkt op til drøftelse. Punktet kunne så aftales på mødet
forinden. Et fast punkt der hedder ”nye emner der skal diskuteres”. Her indskød Anne, at DFfR også gerne
står til rådighed vedr. f.eks. sikkerhed, strategier.
Axel fra Graasten foreslår et punkt, der hedder ”ER det for svært at lære at ro” - hertil har Vilhelm en god
artikel fra et nyt medlem, som vedlægges dette referat.
7 Erfaringsudveksling – hvad sker der i klubberne ?
Se pkt. 3, hvor klubberne på opfordring fra Anne berettede om, hvad der sker i klubberne p.t. Herudover
var derfor kun enkelte beretninger:
Haderslev: Kunne fortælle, at de har fået en del nye forhenværende medlemmer. Tidligere roere, der nu

har fået tid til at ro. De har gennemført roskole og regatta, været i Polen for at ro i Kristihimmelfartsferien.
Og så er der jo oprettet en ny regattaforening i Haderslev.
Sønderborg: Arbejder hårdt for at gøre roning attraktivt for de unge. De har 3 mand, som arbejder hårdt for
at få de unge i gang med at ro i scullere, og det går rigtig godt. 2 ungdomsroere har været med til regatta,
og de kom også hjem med medaljer. For vinteren satser Sønderborg på rospinning og styrketræning.
Styrketræning for at gøre det udfordrende for de unge og for at holde på dem til næste sæson.
8 kl. fra Ulkebøl var en 200 del sekund fra at blive nr 1 i Århus i rospinning.
Et uheld på vandet med en fisker i motorbåd, der sejlede ind i en scullerroer, har gjort, at
sikkerhedsforanstaltningerne under scullerroning er blevet skærpet – bla. megafon i hjælpebåd, megafon
på broen, markeringsbøjer, der signalerer, at her øves roning. I den efterfølgende forhandling med fiskeren
omkring betaling for skaderne, ville det have rigtig godt at have været forsikret i FIRST, så man havde en
modpart, hvortil skaden kunne afgives.
Vedr. Skole-OL 2018 forsøger Sønderborg sammen med kommunen om at få aktivitet i gang, inden der
afholdes lærerkursus. Har søgt fondsmidler til yderligere 2 ergometre, som udstationeres ved forskellige
skoler. Skoleklasserne inviteres også ned i klubben, for at vise dem, hvad roning er. Sønderborg vil rigtig
gerne have nogle af de andre roklubber i Sønderborg kommune med i projektet. De har fået stor roes af
kommunen for deres indsats med de unge, og det er en stor fornøjelse at se, hvor meget klasserne
engagerer sig.
8 Eventuelt
Bent fra Høruphav forespørger, om der er nogle af klubberne i Sønderborg Kommune, der betaler leje af
lejet grund, da de p.t. har problemer med lejen, der betales til brolauet, som ejer grunden, hvor roklubben
ligger. Ingen kunne hjælpe Bent med oplysninger, men efterfølgende har Sønderborg Roklub oplyst pr.
mail, at de betaler 100 kr. pr. år i leje til Sønderborg Kommune.
9 Dato og sted for næste møde.
Dato for næste møde bliver mandag, den 5. februar kl. 19.00 i Kollund Roklub.
Anette indkalder for sidste gang.

Referent Helle Hesselberg

