
Hoveddøren smækker ikke
i af sig selv, så husk lige at
tage i håndtaget efter at
døren er lukket for at sikre
at den er låst.

Alene her i december har jeg 4
gange fået underretning om, at
døren ikke har fået det sidste hak.
Jeg kom selv ned dagen før jule-
frokosten, hvor døren også var åben.
Det var ret ubehageligt at stå der
alene. Der er jo ret øde, og der er
mange lyde i huset. Jeg tænkte med
det samme på indbrud. Jeg gik
forsigtigt en runde, men der var
heldigvis ikke nogen.

   (Det skal lige siges, at alle gange
har palerne været ude, så dem der
har været der, har selv troet, at de
har låst efter sig.)

Annette
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Onsdagsholdet starter den 6.januar,
fredagsholdet den 8.januar.
   Vi er ikke så mange på fredags-
holdet. Til gengæld har vi en hel
time kl. 20-21. Så er saunaen godt
nok slukket, men vi kommer så
tidligt at vi kan nå det, inden vi
svømmer.
   Fredag den 18.12 havde dykkerne
juleafslutning, og det var enormt
hyggeligt. De havde forskellige kon-
kurrencer. Så blev lyset i svømme-
hallen slukket, kun undervandslyset
og juletræet var tændt. Det var en
hel speciel oplevelse at svømme i det
oplyste vand.. I vores bassin var vi
kun Sanne, Søren, Vandy, Annette
og Michael. Michael havde fundet
forskelligt badelegetøj til os, og det
havde vi meget sjov ud af. Det var
en hyggelig afslutning på svømning
98.

Annette

(Det er stadig muligt at få svømme-
kort, særligt til fredag)

OBS! - OBS!            Svømning

AKTIVITETSPLAN
Januar-April

Jan
ons. 6. Svømmestart for onsdagsholdet.
fre. 8. Svømmestart for fredagsholdet.
tir. 12. Banko starter op igen.
tir. 26. Banko.
lør/søn Bådklargøring og reparation.

Feb
tir. 9. Banko.
lør/søn Bådklargøring og reparation.

Mar
søn. 7. Ordinær generalforsamling.
tir. 9. Banko.
tir. 23. Banko.
søn. 28. Roklubbens Venners ordinære general-

forsamling.

Apr
tir. 20. Banko.

Der kan selvfølgelig laves andre arrangementer.
Henvendelse til bestyrelsen.



Bestyrelse for Greve Roklub
Formand
Annette Knoth
Rørager 4, 2670 Greve
Tlf. 43 90 22 66
Kasserer
Mariann K. Nielsen
Bøgehegnet 119 st. Th., 2670 Greve
Tlf. 43 61 25 04
Korttursrochef
Susanne Rothmann
Karlslunde Centervej 102, 2690 Karlslunde
Tlf. 46 13 95 81
Langtursrochef
Lene Petersen
Bækmosen 20, 2670 Greve
Tlf. 43 69 06 81
Kajakrochef
Henning Christiansen
Lundemosen 67, 2670 Greve
Tlf. 43 61 14 17
Ungdomsleder
Daniel Mortensen
Olfert Fischersgade 22 st., Kbh. K
Tlf. 33 13 50 08
Sekretær
Peter Schwedler
Mejerivej 8, 2690 Karlslunde
Tlf. 46 15 40 42

Roklubbens Venner
Formand
Jørgen Glindø
Højdevej 30, 2670 Greve
Tlf. 43 90 31 09
Kasserer
Gert Juul
Kollundsvej 17, 2770 Kastrup
Tlf. 31 51 80 58

Klubbens telefon: 43 60 19 15
Redaktion for GR-nyt
Kim Boyborg
Engvej 4, 2690 Karlslunde
Tlf. 46 15 10 45

Deadline for stof til næste nr.: 19. marts.

Tillykke til Helle som blev døbt 15.
august sammen med alle de andre
kaniner.
   Helle var på en eller anden måde
faldet ud af sidste klubblad, så det
råder vi hermed bod på.

Annette

Vi starter igen 12/1 1999.
Derefter 26/1 - 9/2 - 9/3 - 23/3 - og
det sidste 20/4 1999.
   Dato for bankofest meddeles
senere.

   Vi har stadig brug for hjælpere, så
ring til Harry på tlf. 43 90 22 66 for
at aftale, hvornår du kommer.

Annette

Det er ikke enhver roer,
der ved...

at saunaen nu er klar og funk-
tionsdygtig, samt

at det er nu man skal holde sig til,
hvis man vil nå at være med til
banko tre gange, hvilket jo
udløser en billet til bankofesten.

23 juleglade og festglade roere og
påhæng mødte lidt efter lidt op i
klubben med hver deres bidrag til
det efterhånden bugnende madbord.
Vi prøvede desperat at udholde sulten
til alle var der, men til sidst forrådte
vi Mogens Wulff og startede gildet.
Han kom 5 minutter senere, just
hjemkommet fra Nordsjælland.
   Det var dog ikke til at spise i fred.

Vi var ca. 20 roere, der var mødt op
på denne dag.
   Festudvalget havde sørget for
kage, pebernødder og æbleskiver
med alt hvad dertil hører, samt 2
gryder gløgg. Den ene var til bilist-
folket, og den med lidt stærkere
indhold til de gående.
   Efter indtagelsen af en passende
mængde æbleskiver og gløgg var alle
så inspirerede af julestemningen, at
de følte trang til at synge julesange.
   ”Tilfældigvis” var der een, der hav-
de et maveorgel og nogle hæfter med

Det er som altid nødvendigt at ved-
ligeholde vores både, og vinter-
månederne er det eneste tidspunkt
hvor det kan gøres i ro og mag. Nu
er bådehallen jo også blevet isoleret,
så der er til at være.
   I skrivende stund er indsatsen ved

Der var hele tiden en der sagde skål
eller opfordrede andre til at sige
skål. Desuden var nogen, der havde
været så uforskammede at dele mor-
somme sange ud. Hvor uhøfligt!
   Efter den gode mad skiftede vi de
trykte sange ud med cd’er og lod
rokken gå til folk begyndte at føle
sig trætte. Endnu en succes fra
festudvalget.

KIB

julesange med, så vi sang til vi blev
helt hæse og måtte skylle efter med
resten af gløggen + en øl eller to.
   De kreative iblandt os øvede sig i
at lave julepynt, og det blev til
adskillige julestjerner af forskellig
størrelse. Vi andre mindre kreative
nøjedes med at sidde og beundre
resultaterne samt gnaske peber-
nødder og sludre med hinanden.
   Det var en hyggelig og stemnings-
fuld eftermiddag, som jeg tror alle
syntes om

Vandy

at blive koordineret, og i de næste
par måneder vil også du nok blive
spurgt om, hvornår du kan give et
nap med. Hvis du allerede ved,
hvornår du kan hjælpe, så ring til
John Rothmann på 46 13 95 81.

KIB
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Kanindåb Julefrokost den 5/12

Bankospillet
fortsætter Julehygge i klubben den 13/12

Bådklargøring



Lørdag den 17.oktober 1998 sagde
Mariann ja til sin Ib. De blev gift i
Greve Landsbykirke.
   10 roere (de fleste i vores røde
dragter) dannede espalier med en
åre hver foran kirkedøren. Det var
meget stemningsfuldt.
   (Dan havde haft travlt. Han nåede
at male alle årebladene i Greve
Roklubs farver, så det så ekstra godt
ud.)

Annette

Greve Roklub indkalder til ordinær
generalforsamling søndag den 7.
marts 1999 kl. 10 i klubhuset.
   Der vil efterfølgende være frokost.

Greve Roklubs Venner indkalder til
ordinær generalforsamling søndag
den 28.marts 1999 kl. 10 i klub-
huset.
   Dagsorden iflg. lovene.

Der var standerstrygning den
11.oktober 1998. 24 medlemmer var
mødt op. Først blev broen taget op
og lagt ned under verandaen ved
bådhallen. Så holdt formanden en
tale og Harry blev bedt om at stryge
standeren. Søren havde 25-års jubi-
læum den 1.10 og det fejrede vi der-
efter ved den efterfølgende frokost.

Annette

Dagsorden iflg. vedtægter.
   Punkter til dagsordenen indsendes
senest 14 dage før til Annette.

Annette

Efter generalforsamlingen er
vennerne vært ved en frokost.
   Tilmelding senest mandag den 22.
marts 1999 til Mariann eller Jørgen.

Annette
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                                                               StanderstrygningÅrs-sammenligning
Gennem de sidste år har det samlede antal kilometer roet i GR jo varieret
en del. Det har mest haft med vores bro (og mangel på samme) at gøre. Her
er sammenligningen for de sidste 4 år.

År korttur langtur sculler kajak i alt
1995 2687,5 1553 29 614,5 4884
1996 1679,5 2754 28 1683,5 6145
1997 3403 1609 66 2635,5 7713,5
1998 2903 1052 17 1728 5700
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Ordinær generalforsamling
 i roklubben

Roklubbens Venner
ordinær generalforsamling



NAVN korttur langtur sculler kajak i alt NAVN korttur langtur sculler kajak i alt
Henning Christiansen 70 109 296 475 Daniel Mortensen 7 13 20
Hans Leed 11 20 2 417 450 Vibeke Gerbøll 17 17
Kim Boyborg 210 119 116 445 Michael Rothmann 16 16
Asbjørn Adsersen 275 53 59 387 Susanne Nielsen 10 10
Annette Knoth 168 119 90 377 Randi Boyborg 9 9
Lene Petersen 60 184 25 269 Dan Petersen 7 7
Mogens Wulff 62,5 53 10 103 228,5 Lisa Knoth 6 6
Helmut Stark 68 160 228 Hans Jørgen Bune 6 6
Vandy Boyborg 183 20 203 Gunnar G?? 6 6
Bjarne C Mortensen 148 29 3 180 Anders Mørkholt 5 5
Peter Schwedler 65 73 5 2 145 Martin Funch 5 5
Anna Laybourn 98,5 45 143,5 Jes A Hansen 4 4
Charlotte Christensen 98,5 45 143,5 Lone Hansen 4 4
Søren Johansen 95 44 139 Dorthe H Laursen 4 4
Ulla Lisbeth Petersen 124 124 Michael Stig Andersen 2 2
Helle Jankovski 93,5 29 122,5 Rasmus Petersen 2 2
Kinnie Askham 101 20 121 Dan Kobbernagel 2 2
Camilla Myrvig 101 20 121 Gæster 22 10 32
Jesper Timler 118 118 I alt 2903 1052 17 1728 5700
Pia Boyborg 109 109
Annie Hansen 100 100
Nikolaj Tørring 99 99
Jens Jørgen Jensen 53,5 29 3 85,5
Gert Juul 75,5 75,5
Conny Kümpel 75 75
Jens Revall 69 69
Alex Jankovski 19 45 64
Susanne Rothmann 50 4 54
Eva Engelbrechtsen 54 54
John Rothmann 47 47
Leo Fugl 40 40
Carsten Larsen 38 38
Christian Carlsen 34 34
Rene J 33 33
Harry Knoth 29 29
Ida Nielsen 29 29
Jens Jørgen Hansen 20 3 23
Anders Hasbjørn 23 23
Allan Jensen 21 21
Palo Andersen 4 17 21
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Skriv venligst fuldt navn eller initialer for efternavnet – specielt Jørgen’erne. Og husk nu at skrive jer i den rigtige bog samt at skrive jer hjem!
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