
 

Marstal Sejlklubs Roafdeling 

Referat fra Medlemsmødet søndag den 20. februar 2022

Dagsorden:

1. formandens beretning for 2021 sæsonen (vedlagt)

2. rokort

3. organisation (vedlagt)

4. kurser

5. udstyr

6. langture

7. gæsteroere

8. klubaftner og indhold

9. aktiviteter (se Årsprogram 2022 vedlagt))

10.eventuelt

Der var mødt 28 medlemmer til vores møde og der blev serveret kaffe, the og 

wienerstang i løbet af mødet.

Ad 1. Leif gennemgik årsberetning for 2021 og konstaterede, at det har været en 

meget god ro-sæson. (årsberetning for 2021 godkendt og vedlagt).

Ad 2. Vi vil investere i et Rokortsystem, hvor alle medlemmer og robåde bliver 

registreret. Pris 2000 kr. i startgebyr og 185 kr. /md.  Systemet hjælper med at 

arrangere roturer og informere om, hvem der har lyst til at ro på forskellige tider. 

(Bookingsystem). Opdatering sker via en app på en mobiltelefon eller en iPad/pc. 

Systemet har været meget efterspurgt sidste sommer, hvor deltagelse i åben roning 



 

blev vanskeligt, da der mange gange ikke kunne stilles hold. Medlemmer, der har 

prøvet systemet i andre roklubber, er meget tilfredse. Km-statistik leveres 

automatisk fra systemet.               

Ad 3. Organisation. Ro-udvalget er blevet fornyet med en organisation, der 

involverer mange af medlemmerne. Inspiration til hvilke roller den skal indeholde, 

er indhentet fra Rudkøbing (RR), Svendborg Roklub og DFfR. Det blev besluttet at 

organisationen vil blive fornyet hvert år i forbindelse med medlemsmødet. Den 

nuværende formand ønsker ikke at fortsætte efter 2022, da det er 15 år siden han 

blev valgt som formand og det må være tid for et generationsskift på denne post.

Organisations oversigt vedlagt.  

Ad 4.  Der er ønsker om at afholde nye kurser for korttursstyrmænd. Anne og Poul 

Haase vil afholde disse kurser i foråret, opdelt i en teoretisk del og en praktisk. Vi 

plejer at holde teoridelen i Sejlklubbens skipper-lokale. Kurserne kan også benyttes 

til genopfriskning for øvrige styrmænd. Kursusplan fremsendes til deltagerne. 

Ad 5. Udstyr. Vi har besluttet at Klik-båden skal tages ud af drift, da den har fået en 

skade i en tidligere reparation og ikke længere er sikkerhedsmæssigt forsvarlig at 

benytte. Krista (sculler) og Kværnen (gig) er ikke blevet benyttet i de seneste år og vi 

vil gerne forære dem væk til interesserede medlemmer. Vi har indhentet tilbud på 

en ny 2-åres glasfiber inrigger, med skrog i glasfiber og aptering i mahogni og ask. 

Prisen ligger på ca. 140.000 kr. og vi er i gang med at søge fonde for at få mulighed 

for at finansiere investeringen. En yderligere mulighed er at ansøge DFfR om 

udlicitering af en robåd, som ejes af DFfR, men kan benyttes frit af Marstalroerne, 

når den ikke er lejet ud. Dette vil vi undersøge. Endnu et stykke udstyr er kommet på

ønskelisten, en Stroke Master, der kan hjælpe med at finde en effektiv 

synkronisering af længde og rytme i rotagene. Er afprøvet af nogle medlemmer med

stor succes.

Ad 6. Langture. Der er ikke besluttet hvor eventuelle langture skal finde sted i 2022. 

Men det gælder fortsat at det står enhver langtursstyrmand frit for at arrangere 

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. 

Vi 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 7. Gæsteroere. Vi vil fortsat byde gæsteroere velkommen til Marstal og Ærø. Når 

der er behov for at leje robåde hos os, vil der tages hensyn til øvrige medlemmers 

behov i størst mulige omfang. I 2022 har vi allerede modtaget ønsker fra Faaborg og 

Grenaa.  

Ad 8. 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 7. april, hvor Birgitte Harries og Marijanne Kjær 

vil stå for arrangementet.

Ad 9. Aktiviteter (se Årsprogram 2022)

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

og vi har aftalt lørdag den 3. september. 

Der vil blive et ”Åbent hus” arrangement i vores Ro-afdeling lørdag den 23. 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 gode samarbejde med Rudkøbing Roklub og arrangere en tur 

til Strynø ved den gamle mølle første onsdag i august den 3/8, med fælles frokost 

med Langelands pølser og Rise øl, kaffe og kager. 

Ad 10. Eventuelt. 

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:



 

19 – 22/5   Harmonikafestival

Og måske i juni, hvor der er Ærø rundt sejlads.

Mødet afsluttedes i god ro og orden.

God ro-sæson til jer alle!   

Leif 


