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Så lakker et år, som gik på en noget anden måde end planlagt, mod enden.  

Dette skriv skal ikke have Corona som hovedemne, derfor kommer det, der skal siges om Corona, 
nu. Og så kan vi fokusere på roning derefter.  

Klubben er lukket ned for indendørs aktivitet igen, igen. Sådan må det være, vi må bakke op om-
kring de tiltag, som myndighederne udstikker og håbe på, det er det rigtige at gøre. Jeg håber på, 
at der er så meget styr på Corona-situationen til næste rosæson, at vi kan få et næsten normalt år.  

I roregi, er hotel Strandgaard, som vores kajakhotel er døbt, det projekt der har taget mest af min 
tid. Der er godt nok brugt mange timer på det projekt. Men hold da op, hvor er jeg glad for det 
færdige resultat. Det bliver så godt, jeg håber virkelig, at det bliver fyldt op med gode minder.  

Vi er nået frem til, hvordan forholdene bliver omkring kajakhotellet. Klubbens medlemmer får før-
steprioritet til at booke en plads frem til 15/2-2021, hvorefter vi vil annoncere med det. Prisen bli-
ver 500 kr. pr. år. Se mere i den vedhæftede fil til dette nyhedsbrev.  

Når vi tænker på de udfordringer, der har været i året, så er det flot, at vi faktisk har roet lige så 
meget pr. roer på vandet som tidligere år. I år blev det 172 km. i snit. Torben Darup har lige rundet 
de 2.000 km. En stor del i egen kajak og virkelig flot roet. Tillykke med det resultat.  

Det er også meget flot, at alle de nye kajakelever kom igennem og bestod. Så havde det ikke været 
for den globale opvarmning, så havde der vist været is på vandet, inden I var færdige, men I nåede 
det. Flot og velkommen til.  
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Rospinningen har kørt for fuld skrue med lidt nedsat antal deltagere, lige indtil vi måtte lukke ned. 
Vi nåede at byde velkommen til en god håndfuld nye rospinnere og jeg glæder mig til at se jer igen 
på den anden side. Vi nåede den første runde af motionsturneringen 8GP og ligger på en fjerde-
plads ud af 10. Den skulle vi gerne forsvare vinteren over, hvis vi da ellers får lov til det. Hvis du 
ikke får et ergometer i julegave og gerne vil ro for dig selv, så har vi to ergometre, vi låner ud. Kon-
takt Gitte Mortensen for mere info på 2094 5151. Hvis du har et ergometer, eller får et i julegave 
og har lyst til at ro, så ror vi online. Vi er nogle, der har vores eget ergometer og vi mødes så online 
og ror, alle er velkommen, bare du har et ergometer. Hvis du vil vide mere, så kontakt Gitte Mor-
tensen.  

Jeg er meget rørt over den store opbakning der er til vores klub. Vi er pt. 127 medlemmer. Heraf 7 
æresmedlemmer, 15 passive, som jeg håber på vender tilbage i 2021 efter Coronaen er overstået. 
Vi har haft 6 udmeldinger i årets løb.   

I bestyrelsen har vi brugt tid på at ændre lidt i vores reglement, så vinterroning i robåde bliver mu-
ligt, og der er lavet om på vores rofarvand samt ændret lidt vedr. kajakroning. Mere om det, når 
det kommer på nettet. Men i bund og grund, handler det om at give flere muligheder, mere logi-
ske regler og stadig med sikkerheden i top. Samt oprydning på hjemmesiden, da nogen ting står 
flere steder og på uheldige måder.  

Jeg har overtaget kassererposten frem til næste generalforsamling, da Boye er lagt ned af arbejde. 
Så allerede nu er vi på udkig efter en ny kasserer. Så er det noget for dig, så meld dig endelig på 
banen.  

Tak for alle de gode oplevelser vi har haft på vand og land i året der er gået. Jeg ser virkelig frem til 
at kunne byde jer alle velkommen i 2021. Med det vil jeg ønske jer en god jul med jeres nærmeste 
og kom godt ind i det nye år.   
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