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Der er god gang i roningen både morgen og aften, husk der er roning hver morgen undtagen 

søndag med afgang kl. 8, dvs. mød op senest 7.55. Her roes typisk korte ture og der er stort set 

altid instruktører, så hvis du ikke har været på vandet endnu i år og tænker der er brug for lidt 

genopfriskning, er det en god chance. Onsdag og lørdag er der morgenmad efter roning.  

Om aftenen er der brovagt mandag, onsdag og torsdag med afgang kl. 18.30, dvs. mød op senest 

kl. 18.25. Brovagten sætter så vidt muligt hold efter ønsker. 

Tirsdag opfordres til, at man efterlyser ro kammerater på Facebook, på det tidspunkt der passer 

jer, så hold øje her. På facebooksiden kan du også slå ture op på andre dage. Husk der skal være 

en styrmand. 

Ro kursus Hvis du kender nogen der er interesserede i at lære at ro, så skal de slå kryds i 

kalenderen Lørdag d. 20.8 og Søndag d. 21.8 for der er.  

 

Der er store problemer med at få nok frivillige til Roklubbens 

”Garderobe” på Roskilde festivalen, dvs. der bliver ikke råd til så meget 
nyt udstyr.  

Måske skulle du overveje om det var noget for dig, eller måske  
kender du nogen, der kender nogen.  

Se mere på nedenstående link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT4YDm9I4a1RLIj0JchrBIKMHZdj-

1mJUnJ6grgcDVdtoh0Q/viewform?fbclid=IwAR2msFHnR-

CWpvMBDPR9UatrW2c1JHUgsKAO019nVhIf1oTf35vklBLDqbY 

 

Fødselsdag 

Onsdag d. 8.6 blev klubbens 136 års fødselsdag fejret med lagkage, 

vejret var fantastisk til en ro tur og der mødte da også en del op, til at få 

en lille rotur inden formandens tale og lagkagen. 

Ann Flensberg blev hædret for hendes 60 års medlemskab, med en 

buket blomster og en flaske vin.  

Ponton 

Inden lagkagen havde Rita den glædelige nyhed at den A.P. Møllerske støttefond har givet os 

120.000 kr. til pontonen, de har været lidt langsomme til at beslutte sig, men bedre sent end aldrig. 

De ved at pontonen allerede er i brug så alt er som det skal være. Pontonen og udgifter til 

bådvogne mm. har været 359.309,70 kr. men med de sidste fondsmidler er udgifterne til pontonen 

for klubben nede på godt 15.000 kr., hvor vi havde budgetteret med 120.830 kr. Så det er 

fantastisk, tak for det kæmpe arbejde med fundraising. 

I ansøgningerne til fondene er der lagt vægt på at broen 

og pontonen bruges af mange andre end roklubben og det 

bliver den så sandelig også. Det er selvfølgelig helt ok, 

men det skal være muligt at sætte bådene i vandet og 

tage dem op igen. Der er planer om at der sættes et nyt 

mere synligt skilt op ved broen, hvor der gøres 

opmærksom på at der skal gives plads til bådene. 
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Lammefjordstur 

Søndag d. 29.5 var 2 

stk. 4 årers både på 

tur til Gundestrup i 

bunden af lamme-

fjorden, vejret artede 

sig strålende og det 

var en skøn tur. 

   Lammefjorden inden den blev inddæmmet 

 

Aftentur til Munkholm 

Fredag d. 10.6 drog 3 stk. 4 årers og 1 stk. 2 årers mod Munkholm. Både på vejen ud og hjem var 

de en tur rundt i industrihavnen, der var masser af mennesker på havnen, da der var SKVULP. Vi 

nåede lige ishuset inden det lukkede og sørgede for at omsætningen det sidste kvarter blev noget 

højere end gennemsnittet på et kvarter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommende 
Arrangementer: 

Fredag d. 17.6. Tur til Lindenborg Roklub, se tidligere udsendt infomail. 

Sankt Hans Aften Torsdag d. 23.6, grillen tændes, du har selv maden med, drikkevarer købes i 

klubben, mere info senere. 

Fredag d.8.7, kl. 18.30. Grillaften, du medbringer selv mad, drikkevarer købes i klubben. 

Lørdag d. 9.7. Orø rundt. 

Torsdag d. 14.7 Aftentur fra Tissø Roklub 

Lørdag d. 6.8 Morgen langtur 

Søndag d. 14.8 Dagstur fra Kalundborg Roklub 

Fredag d. 19.8 Grillaften 

Søndag d. 21.8 Fjordens dag. 

 

På bestyrelsens vegne 

Anette 

 


