Beretninger og hændelser fra året der gik - fortalt i tekst og billeder af medlemmerne
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Forsidebillede: Hjemkomst ved solnedgang efter en sen efterårstur

Vintertræning i klubben
(Der er en stor interesse for vintertræning i roergometer -

et
emne jeg ikke har forstand på så her er et indlæg fra en af vore
instruktører ….. Red.)

Rospinning
Tekst: Lone Østergaard - Foto: Fra arkiv

I efterhånden en del vintersæsoner har vi med stor succes haft gang i rospinning på ro-ergometre. Det giver
supergod motion for hele kroppen. Rospinning er roning til musik, hvor musikkens rytme er med til at temposætte roningen.
Vi varmer op til musik med langsom rytme og varierer
derefter tempoet afhængig af musikkens rytme og de
indslag, instruktøren ellers måtte finde på: ”ti stærke”,
bølger og ”opmuntrende” tilråb og ekstratempo. Det får
pulsen op, så sveden driver, vinduerne dukker og selv
visse lamper samler vand.
Vi har efterhånden en hel del forskellige rospiningsprogrammer med forskellig musik, så der er mulighed for
variation i takt og tone. I 2015 fik vi mulighed for erhverve endnu et roergometer, sådan at vi nu har ti ergometre. Vi har således plads til hold med op til 10 deltagere.
Der er tider med instruktør tirsdag og torsdag i tidsrummene 17-19 og søndag 9-10. Derudover ror flere selv
på selvvalgte tidspunkter. Hvis man vil være sikker på
at få en plads, booker man sig ind på det ønskede tidspunkt.
Lige nu er der særlig mange på søndagsholdet. Der er
ikke noget så godt som at gå søndagen i møde efter en
heftig omgang med sved på panden og efterfølgende
god samvittighed.
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Lidt statistik for sæson 2014/15 ifølge hjemmesiden:
12457 km fordelt på 1385 ture. Altså et snit pr. tur på
ca. 9 km.

Glem nu ikke roning på vandet når den tid kommer:
Bær den lange båd af skuret!
Væk med hat og vest samt uret!
Ud af tiden, bort fra byen,
stævn mod sundet under skyen!
Solbeskinnet sprøjt for boven,
pejling fjernt af kysten, skoven et med bølgen, blæsten, skummet,
solen, saltet, dybet, rummet.
Johannes V. Jensen

Redaktion 2015: Frode Mølgaard
Indlæg er sakset fra hjemmesidens nyheder. Desuden
er der modtaget indlæg direkte fra nogle medlemmer.

ombygning af klubhuset.

Nytårskur 2015
Traditionen tro blev der afholdt "Nytårskur" i Nordborg
Roklub den første søndag i det nye år. I år var ingen
undtagelse og hele 43 medlemmer var mødt op for at
deltage. I det fine vejr blev der lagt ud med en gåtur
over "E Govl" til pumpehuset ved Mjels Sø, hvor der
blev holdt en pause.

Tak til Kvickly Nordborg for den rare check.
Der blev traditionen tro sluttet af med æbleskiver, gløgg
og kage/konfekt overskud fra julen i det lune klubhus.
Når det er vinter og der skal findes et alternativ til at slide i roergometre kan man gå en tur. Nogle fandt på at udforske Bundsø
ved at gå rundt om arealet:

De mest friske fortsatte på en lidt længere tur ad Færgevej og over Oldenor tilbage til klubben.

Bundsø rundt den 7. februar
Med på turen var: Fibbe, Bjørn og Lone, Sabrina, Alex, Marianne
og Hans

Trods mange odds imod os lykkedes det at komme hele vejen rundt om Bundsø, i alt 9 hyggelige km.
Vi havde valgt at gå rundt mens jorden stadig var
godt frossen.
Der blev indtaget en kop kaffe og småkager samt en
lille skarp med chokolade til i en carport i den fjerneste
ende af søen.
Et par udfordringer var der undervejs, hvoraf man ved
den ene "nye" fladvandede bæk skulle springe ca. 75
cm for at forblive tørskoet hvis man da ikke havde taget
gummistøvler på. Den anden kunne man vade på tværs
af i gode vandrestøvler uden at få våde tæer.

Hjemme ved klubhuset ventede en overraskelse ud
over de ventede æbleskiver, gløgg og konfekt, idet Varehuschef for Kvickly Nordborg, Jan Moberg Pedersen
var mødt op for at overrække en check på kr. 5000,der stammer fra overskuddet fra salg af Nordborg Vinen
2014. Checken blev overrakt formand for Nordborg Roklub, Tove Madsen foran klubhuset med overværelse af
de fremmødte. Pengene skal bruges til den kommende

Alt i alt en meget spændende tur med et par små udfordringer undervejs. Det kan ikke anbefales at gå hele
vejen rundt på denne årstid når jorden ikke er frossen,
medmindre at man har gode gummistøvler på.
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Prikken over i’et var det fint dækkede påskebord. Det
så indbydende ud og også ”lidt kongeligt”.
Tak til Marianne og Hans for en fin aften.
Billederne fra aftenen er lidt utydelige så her er i stedet
for billeder af majestæten og hans livret:

Her et billede af deltagerne minus fotografen (Hans).

Madaften den 27. marts

(Her lidt under et år efter er hele Bundsø fyldt med vand. Læs
mere om Bundsø på: claus-hjelm.dk ...red.). Der er lavet en flot
video over Bundsø af en drone. Se den på youtube:

Eva og Peter havde kokkereret i indisk inspireret ret.
Den var vel krydret med indiske krydderier og der var
ekstra krydderier på serveringsbordet så man, efter
ønske, kunne gøre retten endnu stærkere.

https://www.youtube.com/watch?v=MKkiSET3NYI

Tak til Eva og Peter for en hyggelig madaften med dejlig mad.

Generalforsamlingen
Nordborg Roklub har afholdt ordinær generalforsamling
onsdag d. 25. februar og bestyrelsen for roklubben har
fremover følgende sammensætning:
Nyvalgt formand blev Bjørn Østergaard, der afløser
klubbens hidtidige formand, Tove Madsen. Nyvalgt på
posten som sekretær blev Anne Crawack, der afløser
Louise Nørreløkke Duus. Klubbens ungdomsleder Allan
Juel indtræder i bestyrelsen.
Som suppleanter valgtes Eva Lund og Susanne Laustsen. Tove Madsen og Peter Gravesen blev valgt som
klubbens revisorer.
Hans Jørgen Rasmussen fortsætter som klubbens
næstformand/kasserer og Charlotte Jervelund fortsætter som rochef

Standerhejsning 11. april
Det var en fin forårsdag og dagen startede med fælles
morgenkaffe i den fri og fordeling af arbejdsopgaver.

Der var arrangeret 2 mad aftener i marts:

Kong Fiddes livret fredag den 6. marts
Menuen var som skrevet: Kong Fiddes livret med det
hele. Den består af: En velkogt oksekødgryde, kartofler,
hakkede rødbeder og hakkede, hårdkogte æg.
Det siges, at denne ret blev serveret på majestætens
fødselsdag den 11. marts fordi det er en ”rigtig sømandsret”!
Marianne og Hans var kokke på denne menu og de
havde rigtig kokkereret. I små 5 timer havde selve oksekødet simret og det kunne man smage for kødet var
utroligt mørt og lækkert. Sovsen var smagt til efter alle
kunstens regler. Det fint hakkede tilbehør var der rigeligt af og det samme gjaldt kartoflerne.
Desserten var en chokolademousse med flødeskum og
friske frugter. Den var der rigeligt af og den smagte herligt.
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De fremmødte (trofaste) medlemmer gik i gang med at
lægge broen ud, ordne havearbejde, nedtage vinterværksted og gøre rent og lufte ud i klubhuset. Omkring
frokosttid kunne de arbejdsomme medlemmer belønnes
med solæg med en lille genstand til. Herefter var det tid
til at komme hjem og klæde op til standerhejsningen.
Kl. 15 holdt klubbens nye formand en lille tale for den
kommende rosæson. I den forbindelse blev der uddelt
pokaler for flest roede km i roergometer i vinterens løb.
Det blev Lars Kristensen med 1026 km, Gitte Kristensen med 700 km og ungdomsroer Tobias Skrydstrup
Christiansen med 161,5 km. Herefter kunne standeren
hejses og der blev budt på kaffe og kage i klubhuset.
Under kaffen kunne formand Bjørn Østergaard fortælle
at bestyrelsen havde besluttet at udnævne Walter Riemer til æresmedlem. Walter var desværre forhindret i at
deltage i standerhejsningen, men Bjørn Østergaard og

Hans Rasmussen besøgte ham senere på dagen og
han blev overordentlig glad for udnævnelsen.

Årets forening 2014
Ved Folkeoplysningsudvalgets hædringsarrangement
blev Nordborg Roklub hædret som Årets Forening
2014 i Sønderborg Kommune.

Hans Rasmussen modtog som repræsentant for klubben diplomet og en buket blomster.

Bådehejs i den overfyldte bådehal
Da vi har nogle ihærdige fundraisere i Kirsten Meulengracht og Hans Rasmussen har det været mulig at indkøbe bådehejs i bådehallen.
Bådehejset blev monteret af Fibbe og Hans i løbet af et
par dage.

Ungdomsroernes første tur
De seje ungdomsroere var på deres første tur på vandet allerede onsdag den 15. april. Vejret var gråt og
blæsende så det blev kun til en tur indenfor E Gaf på 6
km.

Bådhejset er for en stor dels vedkommende sponsoreret af VELUX FONDEN samt Kvickly m.fl .
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Åbent hus i slutningen af april
Der var arrangeret åbent hus onsdag formiddag, lørdag
og søndag.
Onsdag formiddag var der
et dejligt vejr og seniorerne
hyggede sig vældig mens
de ventede på rykind af
nye interesserede. Der
kunne drikkes kaffe udenfor og der kom da også et
par interesserede forbi.
De interesserede var kun
interesserede i at prøve
roergometre (og drikke
kaffe) og det var ok!

Bådskade af den alvorlige slags
Stinne fik en skade da den blæste af broen efter en
afsluttet rotur. Det kan ikke indskærpes nok at man som
roer har ansvar for båden fra den tages i bådehallen til
den er vasket, tørret og retur i bådehallen igen. Specielt
i blæsevejr må båden ikke lades uden opsyn mens den
står på vaskepladsen på broen. Det blev til en stor og
dyr skade som der ikke umiddelbart var forsikringsdækning for.

Klubbens logo nåede lige at vise sig i plænen.
Et par stykker blev inspireret af vores lokalt omdelte
flyers, og nogle var meget interesseret i rospinningen
og andre var gamle roere og roere fra andre klubber, så
der er måske nogle nye medlemmer til både de unge,
de ældre og dem midt i mellem. Trods regnvejret kom
der alligevel et par interesserede forbi om søndagen.

Seniorroning og hygge den 24. juni
Tekst og foto: Susanne Laustsen

På dagen kunne vi igen samle 6 roere til senior roning
selvom det var en kold og blæsende dag, så det blev til
en dame og en herre båd,

Seniorroernes første tur
Tekst og foto: Susanne Laustsen

Så kom seniorerne på vandet for første gang i år, så i
får lige et par billeder fra vores 1. rotur i år. det var Else,
Anette og P.E, der var på vandet.
Jeg lavede kaffe og trak lidt ergometer. Walter Rimer
kom og fik en snak og en kop kaffe.
Nu er vi kommet fra start og håber på en god sæson..
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Da der blæste en frisk luft, roede vi meget tæt på kysten hele vejen op til "Farres Dam", herfra fik vi vinden
agten ind mod Mjelsvig og fortsatte turen snert
rundt med kysten forbi "Røde Næb" og helt ind i bunden der, efter en kort pause vendte vi bådene og tog
turen retur tilbage til klubben.
Efter at bådene var ordnet var der kaffe indenfor fordi
det var så koldt og blæsende, Anette gav rundstykker i
dag og så kom der gang i snakken, rigtigt hyggeligt.

med et farvel og på gensyn næste år.
Efter dåben blev der budt på kaffe/te med vafler i den
festligt pyntede bådehal.

Kanindåben den 27. juni
Kaninturen om formiddagen gik til Naltang. En fin tur,
men hen imod dåbstidspunktet kl. 15:00 trak det op til
regn og der kom da også et par hidsige byger hvilken
lagde en dæmper på kaninernes aktivitetsniveau.

Om aftenen var der en fin fest med hjemmelavet menu.
En stor tak til dem der havde arbejdet for arrangementet.

Kl. 15 kom kong Neptun med følge vadende ind til broen da de havde været ude for et havari da de skulle
igennem E Gaf (det var hvad de sagde)

Sommertur til Stevning Nor den 4. juli
Stemningsbilleder

Lørdag d. 4. juli var Mjelsvig på en fin tur til Stevning
Nor. Der blev roet 34 km

Kaninerne ventede tålmodigt på deres tur (de fleste af
dem) til at blive døbt i alt godt fra havet.

Efter at have holdt kaninerne over dåben og erklæret
dem for rette roere at være gik kong Neptun med følge

Fortsættes på side 10
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Nordborg Roklubs klimapåvirkning
Forbrug og CO2 udledning for perioden 1/10 — 30/9 2015

jfr. klimakompasset.dk

Årstal

Vand M ²

Benzin L

Gas L

El kWh

Tons CO2

Helårs medlemmer

Indendørs
roede km

2014-15

23

10

11

6586

2,32

108

12784

2013-14

45

10

11

6106

2,61

102

11764

2012-13

49

10

2

7552

2,62

95

6762

2011-12

22

10

2

4609

2

80

2000

2010-11

26

10

2

4635

2,38

75

2000

10

11

3729

1,95

75

1500

10

11

4418

2,37

75

1500

2009-10
2008-09

35
(frostsprængt)

26

I oktober 2013 blev varmepumpen installeret og døgntemperaturen sat op til 16 °C, hvor den før kun var på
10 °C (dog 15 °C 3 eftermiddage). Derudover affugter anlægget klublokalet de 3 dage i ugen med mest aktivitet.
Vores ”sommertomgangs” strømforbrug til køleskab og vandvarmere er opgjort til ca. 12 kWh pr. dag hvilket indikerer at vi årligt hertil bruger 4380kWh.
Vi har øget vores elforbrug en anelse, men vi har også været mange om det og haft en stor aktivitet i klubhuset. CO2 reduktionen virker ulogisk da vi har brugt lidt mere strøm, men det skyldes udelukkende fordelingen af mere sol og vind i forhold til fossile brændstoffer.
I efteråret 2015 har vi monteret nye isolerede porte i bådhallen.
I 2015 har vi arbejdet ihærdigt på at finde sponsorer til byggeriet, samt etapeopdelt vores byggeplaner for
at kunne komme i gang (1. Etape = Klimaskal; 2. Etape = Varmeanlæg, solceller og indretning). Vi forventer
ikke at reducere vores klimapåvirkning væsentligt før at hele byggeprojektet er realiseret.
Vi har fra januar 2014 haft 9 (2015 10 stk.) roergometre hvor vi især i vinterhalvåret træner 3 dage om
ugen med instruktør, og derudover kommer der nogle og træner alene flere gange i ugen.
Ved at tilbyde gode faciliteter for vintertræning, forventer vi at medlemmerne er i god fysisk form ved sommerens CO2 neutrale roning på vandet, og at dette vil afspejle sig i såvel de sportslige resultater som på
medlemstallet og på folkesundheden generelt.

Af Hans Rasmussen (klimaansvarlig og kasserer)
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Støt klubbens sponsorer - de støtter os!

Idrætsfonden

for Nord-Als
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Maries forældre var så flinke at sørge for maden så det
var bare at sætte sig til bords, da vi kom hjem til klubben.
Tak for det og tak til ungdomsroerne og Allan for en
underholdende tur.
Charlotte

Madpakketur 23. august
Søndagens madpakketur havde deltagelse af roere fra
Gråsten, Fredericia, Vejle. Kolding, Skanderborg og
Nordborg. Der var i alt 18 deltager, der havde en fin tur
til Købingsmark Strand.

De garvede roere gør klar til afgang

Ungdomsroerne på tur til Lusig skov
Lørdag d. 22. august var 3 ungdomsroere, Marie, Tobias og Morten, sammen med Allan og Charlotte på en
fin tur til Lusig Skov. Vejret var flot sol men dog med
noget vind fra sydøst - nok 6-7 m/s.

Frokost på Købingsmark Strand

Maries hjemmebag blev nydt i skyggen før en badetur

Bådene er placerede sikkert på stranden
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Da vi kom ind, gik de tre mænd, Frode, Torben og Per i
gang med at save en gren af på egetræet, den var
knækket i blæsten. Det blev alderspræsidenten Per der
blev sendt op på stigen for at save, grenen/grenene af,
så træet kan tage sig pænt ud igen og endelig havde
Torben hægtet anhængeren på bilen, så han var klar til
at hente "Stinne" inde på bådværftet i Nordborg.

Hjemme i klubben var Hanne klar med kaffe og kage
som afslutning på en dejlig tur.

Stemningsbillede!

Efter beskæring af træet var det tid for et rundstykke og
en kop kaffe.
Allan har lige sat en ny personlig rekord på 9,8km i timen på en tur til Lynge (8km) - Som det ses havde
han optimale betingelser da vejret viste sig fra sin bedste side!

Formiddagstur til Lønsemade 9. september
Først gøre klar til afgang og så ud igennem E Gaf forbi
de mange måger.

Igen en dejlig seniorformiddag i klubben.
/Susanne
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Så er Stinne hjemme igen (14. september)
Stinne kom hjem fra reparation på Nordborg bådeværft
og Povl Erik og Torben gik straks i gang med at slibe de
andre ridser ned som båden havde fået ved forsommerens skade så de kunne blive lakeret.

Silderoning og –spisning 22. oktober
Vejret var lidt dystert da vi mødtes kl. 17 til den sidste
tur i år og så var det meget lavvande.

Det er godt at vi har ihærdige materielfolk, men alle bør
føle et ansvar for korrekt behandling af materiellet.

Ro– og grillaften den 1. oktober

Men der var da nogen der gerne ville ud på den sidste
tur, så vi gik i gang med at rigge bådene til og køre
"Nørborre" ned på slisken, for blot at konstatere, at det
ikke gik, stævnen stødte på bunden, så var gode råd
dyre, men vi kunne da forsøge ovre fra DRN’s bro for
deres sliske så ud til at være knapt så stejl.

Jeg havde tilmeldt mig grillaftenen i roklubben torsdag
den 1. oktober! Ikke for at ro, men for at sætte et nyt
hjul på porten som jeg havde gået med i lommen et
stykke tid.
Jeg nåede i klubben kl. 17 og kunne lige fange Hans og
Povl Erik så de kunne hjælpe med at få porten løftet
ned og lagt på bordet udenfor så jeg kunne reparere
mens de var ude på deres rotur. Mads kom og ved fælles hjælp fik vi dels skiftet det ødelagte hjul og dels
smurt og genmonteret begge hjul inden de kom hjem
fra roturen. Der er ikke meget sundt træ tilbage i bunden af portene, men vi fik det hele til at hænge sammen
og Hans og Povl Erik satte porten på plads igen.
Vi bestemte os for at sidde lige indenfor porten for at
beundre den flotte solnedgang imens vi spiste vores
medbragte grillmad og frøs med anstand!!
Men det var altså en flot solnedgang!

Med lidt besvær fik vi båden kørt derover og lod den
glide ned af slisken, men det var ikke kun båden der
gled ned, det gjorde Per Zacho også, så han var lige
ved at ende som vinterbader!
Båden kom i vandet, men nu var det et problem at få
bådvognen op, den havde sat sig fast, så flittige hænder fik løftet den fri og så så det ud til, at vi kunne begynde turen, den næste båd Dyvig kom bedre i vandet,
da det kun var en toårers og turen kunne begynde.
Skyerne hang tungt over Dyvig og det var meget lavvande, så vi skulle holde os lidt længere ude end vi plejer og vi fik rigtigt set "muslingebanker og tanger" der
var synlige pga. lavvandet også den lille "Ø" midt i
Mjelsvig var meget synlig denne aften, der gik sågar tre
lystfiskere derude omkring, som vi roede ind imellem
det var ret specielt!
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Da vi nåede forbi Røde Næb, begyndte solen at bryde
igennem skyerne og den sidste del af turen blev i solskin og godt inde igen og med mange hænder til at
hjælpe med at få den store båd op lykkedes det hele.

Vi startede outriggersæsonen med at ibrugtage nye
svømmeveste doneret af TRYG fonden.
I forsommeren fik vi vores nye bådhejs installeret, og
det har virkelig givet plads i bådehallen, det blev doneret af hhv. Velux fonden, Sydbank Fonden, Fabrikant
Mads Clausens Fond og Linak.
Vinterens madaftener og aktiviteter står for døren sammen med 10 roergometre (2 nye fra TUBORGFONDEN) til medlemmernes flittige brug.
Til vores 60 års fødselsdag næste år har vi pt. 3 både
undervejs der skal døbes! (Doneret af hhv. Velux fonden og Krista og Viggo Petersens Fond samt Friluftsrådets "Aktiv af natur" projekt).
(Som alle kan se har vore fundraisere: Kristen Meulengracht og
Hans Rasmussen været særdeles aktive. Vi skylder dem en stor
tak! …….. red.)

Herefter blev der uddelt flidspræmier for den forløbne
sæson:

Bagefter ventede der slidespisning i det varme klubhus,24 var tilmeldt og det blev en meget hyggelig og
fornøjet aften. - Tak for en god tur og en god sildespisning.
/Susanne Laustsen

Standerstrygning 24. oktober
Ved standerstrygningen holdt formanden Bjørn Østergaard talen og gav en kort orientering om sæsonens
forløb.
Medlemstallet ligger stabilt på 108 stk. hvoraf de 82 har
trukket kilometer hjem. vi har i sommerens løb haft
travlt med vore aktiviteter, hvor især rospinningen har
sprunget alle rammerne og fik i alt roet 12784km indendørs siden standerstrygningen sidste år mod
11764km året før.

Sølvåre

Charlotte Jervelund

Flest km
Damer
Herrer
Piger
Drenge
Kanin

Charlotte Jervelund
Allan Juul
Marie Fynholt Erhardsen
Morten Hansen Carl
Jesper Erhardsen

Flest ture

Marie Fynholt Erhardsen

1030 km
404 km
532 km
209 km
140 km
56 ture

De trofaste rovagter fik en flaske vin for deres arbejde:
Anette Jessen, Else Jensen og Mads Madsen.
Der blev uddelt gaver til jubilarer:
25 års jubilarer: Ole Møller-Olsen og Walter Riemer
40 års jubilarer: Tove Madsen

Vandsiden er ca. 800km bagefter sidste års niveau med
i alt 6792km mod 7585km året før, 1/5 af vand kilometerne står vores 10 ungdomsroere for!

80- og 90års fødselsdage:
90 års fødselsdag 7. april, 2015 Ole Møller-Olsen

Sommerens arrangementer herunder grillaftenerne,
Sankt Hans og kanindåben var som vanligt godt besøgt.

Fortsættes næste side
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Efter udlevering af diverse udmærkelser og gaver kunne Jonas Rasmussen gå på taget og tage standeren
ned for sæson 2015.
Herefter blev der, traditionen tro, budt på kaffe og te
med kage i klubhuset.

Nyt klubhus?
Hans har tegnet et forslag der har dannes grundlag for
et nyt tilbud:

Julemiddag fredag den 4. december
Julemiddag i klubben er efterhånden også blevet til en
tradition. Der var tilmeldt 24 personer til denne festlige
afslutning på året.
Bordene var festligt pyntede og i køkkenet var Mads og
Fibbe i fuld gang med at forberede festmiddagen. I lokalet gik der en ”julemand” rundt og hilste på gæsterne.
Som det sig hør og bør var menuen: Flæskesteg med
hvide og brunede kartofler, rødkål og halve æbler med
gele. Til dessert ris alamande med kirsebærsovs.
Efter den overdådige middag og opvasken var der pakkespil til sædvanlig stor morskab for de fremmødte.

Den 6. december modtog formanden et brev fra Krista
og Viggo Petersens Fond hvori der stod at der snarligst ville blive overført 250.000 kr. til vores byggekonto.
Vi er nu opnået over halvdelen af byggesummen til Etape 1 og knap en tredjedel af den samlede byggesum!

Den ene udfordring er så at få de sidste penge hjem
(kommune og Lokale- og Anlægsfonden) så vi kan
igangsætte Etape 1 hvilket vi skal arbejde på de næste
par måneder (begyndelsen af 2016) så vi kan få etableret en lukket og isoleret overetage.

Tak for en dejlig afslutning på sæsonen!
/Frode

Den anden udfordring er så lige den langt (politisk) udtrukne anke på byggehøjden der muligvis overføres til
en anden og mere lokal og forstående forvaltning.
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Så skal der findes en byggepartner til at stå for byggeriet. Vi skal have specificeret farver, tag og de mest
vigtige så som placeringer af indgang, trappe og handikap toilet. Resten af indretningen kommer når der er
penge til Etape 2.
Vi forventer at starte op med byggeudvalgsmøder i januar måned 2016 da vi har brug for byggeudvalgets
hjælp til noget af de nævnte ting. Den økonomiske
styregruppe vil også blive indkaldt.
/på bestyrelsens vegne - Hans.

Da byplanen blev ændret i 1974 blev der mulighed for at bygge
nyt klubhus hvis vi kunne skaffe penge til det. Der blev udfærdiget et stort projekt i 2 etager, men det var klubben ikke i stand til
at realisere. Det endte ud med bygningen herover og det stod
færdigt i 1977. Nu var der både køkken, baderum og to toiletter!

Tidligere kunne klubbens medlemmer klare
sig med langt mindre:

Herefter er der så gået over 38 år i det nuværende hus,
men der er startet nye tiltag op (vinteraktiviteter). Det
har resulteret i at opholdsstuen er blevet til motionsrum.
Desuden er bådehallen blevet for lille til de forskellige
nye både der er indkøbt. Efter år 2000 blev der startet
op med et nyt byggeudvalg og den første tegning blev
lavet af en arkitekt i Sønderborg.
Da der blev startet op med roning fra Dyvig i 1949 som en underafdeling af Sønderborg Roklub blev der …...

Huset herover fik vi tegnet af i 2004. Desværre fik det en hård
medfart i den daværende Nordborg Kommune. Vi fik at vide at vi
ikke kunne få tilladelse til at bygge en ”feriecenter”, men kun en
bådehal med de nødvendige faciliteter.

Herefter har flere projekter været oppe at vende, men
de har indtil nu været økonomisk uoverkommelige. Det
har resulteret i at vor kasserer har skitseret projektet på
modstående side.

….. til de 2 udstationerede både skabt plads under pakhuset på
Dyvig Mole. Bådene blev rullet ind og ud på et stel med barnevognshjul!

Alle håber på at der sker noget i 2016. Vore fundraisere
har gjort deres til at første del af projektet snart kan realiseres. Der er kommet et meget realistisk forslag fra et
firma som byggeudvalget skal se nærmere på i løbet af
januar/februar. Der vil helt sikkert være nyt om byggesagen ved klubbens kommende generalforsamling i
februar 2016.
/Frode

Ved stiftelsen af Nordborg Roklub i 1956 blev dette træhus herover bygget. Hovedvægten var lagt på bådeopbevaring, men
der var da lidt plads i den østlige ende til køkkenbord og fælles
omklædningsrum. Der var dog ingen sanitære installationer. Det
var alligevel klubbens domicil indtil 1977.
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1956 - 2016

Nordborg Roklubs bestyrelse 2015
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