
  

Marstal Sejlklubs Roafdeling  

 

 

Referat fra Medlemsmødet søndag den 1. marts 2020 

Dagsorden: 

1. formandens beretning for 2019 sæsonen 

2. forslag til rotider og rohold 

3. kurser 

4. langture 

5. klubaftner og indhold 

6. aktiviteter (kaproning, måneskinsroning, madpakketure, åbent hus, andet?) 

7. eventuelt 

Der var mødt 30 medlemmer til vores møde. Lykke, Lone og Gerda havde bagt 

dejlige kager og der blev serveret kaffe og the i løbet af mødet. 

Ad 1. Leif gennemgik årsberetning for 2019 og konstaterede, at det har været en 

meget god ro-sæson. (årsberetning for 2019 godkendt og vedlægges). 

Ad 2. Ligesom i 2019 bliver der morgenroning hver tirsdag og torsdag kl. 06.30. Der 

bliver formiddagsroning alle ugens dage kl. 10.00. Som noget nyt etableres 

eftermiddagsroning mandag, onsdag og fredag kl. 16.00. Hver torsdag er der 

aftenroning kl. 18.45.  Til disse tider kan alle roere, der har lyst, møde frem og så 

sætter vi hold og både, der passer til fremmødet. Der findes desuden nogle enkelte 

faste hold og deres rotider og sammensætning bestemmes internt af holdet. Hvert 

rohold må selv tage ansvar for at finde erstatningsroere eller nye roere, hvis der 

mangler roere på holdet. En oversigt over disse faste hold findes på vores 

opslagstavle i rolokalet. (Rosæson 2020 og oversigt over rohold vedlægges). Der kan 

frit arrangeres længere ture (indenfor daglig rofarvande), hvis man tager hensyn til, 

 



  

at der er robåde tilbage til de faste rohold og at vores regler for håndtering af vores 

ro-udstyr overholdes.  

Ad 3.  Der er ønsker om at afholde nye kurser for korttursstyrmænd. Lone Foght vil 

informere, om hvornår dette kan finde sted. Første kursus er planlagt til 16-17 maj. 

Vi plejer at holde disse kurser i Sejlklubbens skipper-lokale. Kurserne kan også 

benyttes til genopfriskning for øvrige styrmænd. Anne Folting Haase, Jens Naldal og 

Henrik Faurskov deltager på DFfR’s langturs-styrmandskursus i den kommende 

weekend 7-8 marts.   

Ad 4. Rolangture: Her vil vi arrangere en tur ud fra Marstal til Skarø den 6-7 juni. Der 

vil desuden arrangeres en langtur til Flensborg den 8-9 august med leje af robåde 

hos roklubben i Sønderborg. 

Gunhild Hall er langtursansvarlig i ro-afdelingen og vil sende invitationer ud i god tid. 

Udover disse rolangture står det enhver langtursstyrmand frit for at arrangere andre 

rolangture, så længe langtursreglementet for Marstal Sejlklubs Roafdeling bliver 

overholdt. 

Dette reglement ligger på vores hjemmeside under Ro-afdeling / ro_reglement.  

Hvis der er interesse for Ærø rundt og evt. Lindelse Nor – Rudkøbing, kan disse ture 

benytte vores egne robåde og er nemmere at arrangere. Men husk, at der her er 

tale om rolangture udenfor daglig rofarvande.  

Der fremkom igen forslag under mødet om, at Ærø rundt kunne evt. gennemføres 

som en stafet, hvor man skifter deltagere undervejs. Nogen ror til Søby og så bytter 

man med en anden roer, som ror videre. Kræver lidt mere logistik, men kan godt 

være et alternativ.     

Roudvalget har besluttet at deltagere til vores rolangture på grund af sikkerheden 

skal kunne svømme 300 m og kunne benytte ro-teknik, der kan trække åren gennem 

vandet med fuld kraft, samt være iført oppustelig redningsvest.      

Ad 5. Klubaftner og indhold ser ud til at svare til medlemmernes behov og vil fortsat 

søges afholdt den første torsdag i hver måned.   



  

Her i foråret bliver første gang den 2. april hvor Birgitte Harries vil stå for mad. Den 

7. maj vil Christina Kjærulff og Marijanne Kjær sørge for kokkeriet. 

Ro-klubaftner er planlagt til: 2/4, 7/5, 1/10, 5/11 og 27/11, alle i sejlklubbens lokale. 

Lokale er reserveret hos Sejlklubben. Sommer-klubaftner (grill) er planlagt til: 4/6, 

2/7 og 6/8. Efter mødet er der fremkommet forslag om at evt. benytte 

Femmasterens tilbud om grill-måltid, hvis det kunne være et alternativ. 

Ad 6. Der er et stort ønske om at gennemføre Måneskinsture og madpakketure, 

hvor fredag og søndag virker bedst egnede for de fleste. Der var enighed om at 

benytte e-mail til invitation og benytte først-til-mølle-princippen ved bemanding af 

robådene. Jens Kristian tager initiativ til disse turer.  

Erik og Marijanne har nogle gode naboer, Helle og Bo, som er meget dygtige roere. 

Erik har mulighed for sammen med Helle arrangere en workshop med fokus på ro-

teknik, der kan afholdes i en weekend. Invitation bliver udsendt til alle. 

Vi holder ny ”venskabs-kaproning” med Rudkøbing Roklub. Denne gang i Rudkøbing 

og vi har aftalt weekenden den 5-6 september. Der vil blive arrangeret aktiviteter, 

hvor vi kan øve os i denne disciplin. Vores unge kvindelige roere har også ønsker om 

lokale kapronings-konkurrencer, hvor deres mænd også kunne være med. Det vil vi 

med glæde arrangere. 

Der vil blive et ”Åbent hus” arrangement i vores Ro-afdeling lørdag den 18. april kl. 

14.00. Der indrykkes annonce i ugeavisen. Hvis I hører om nogen, der ville være 

interesseret i at begynde at ro (eller genoptage roning), så informer dem venligst om 

dette arrangement.   

Vi vil fortsætte vores samarbejde med Rudkøbing Roklub og arrangere en tur til 

Strynø ved den gamle mølle første onsdag i august den 5/8, med fælles frokost med 

Langelands pølser og Rise øl, kaffe og kager.  

Ad 7. Eventuelt.  

Nøgle til ro-lokaler inklusive romaskiner, kan erhverves ved henvendelse til formand 

Leif og en deponering af 50 kr. 



  

I rosæsonen vil der være tidspunkter, hvor vores rolokale skal tømmes for udstyr, og 

robådene placeres ved disse lejligheder i masteteltet.  

Vi skal have tømt rolokalet på føljende tidspunkter: 

14 – 17/5   Harmonikafestival 

Og måske den 20/6 hvor der er Ærø rundt sejlads. 

Roudvalget består af: Lone Foght (instruktør), Gunhild Hall (langture), Torben Bjørn 

Christiansen (gæsteroere), Poul Haase, Jens Kristian Jensen (madpakketure), Ib 

Rasmussen (vedligholdelse af udstyr) og Leif (formand). 

Alle nye redningsveste er igen kontrolleret her i vinter. Patroner er udtaget og vejet i 

henhold til vejledning fra DFfR. Vestene er nummereret fra 1-20, hvor de laveste (1-

7) er indstillet til lille-størrelse, 8 – 14 til mellem-størrelse og 15-20 til stor-størrelse. 

DFfR stiller krav om at roere skal kunne svømme 300 m og roudvalget opfordrer alle 

Marstal roere, til at tjekke svømmeevnen inden sæsonstart. Ved roning i dagligt 

rofarvand skal alle roere være iført oppustelig redningsvest. 

Mødet afsluttedes i god ro og orden og vi råbte hurra for Marstalroerne. 

God ro-sæson til jer alle!    

Leif  


