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STANDERHEJSNING

søndag den 16. april 2000 kl. 13,00

OPSÆTNING AF BRO KL. 10

RENGØRING AF HUSET KL. 10

Vi starter kl. 9,30 med morgenbrød og en gammel dansk

SVØMMEPRØVE

Søndag den 9.april 2000 kl. 15
 i Greve Svømmehal.

For at ro inriggere skal man bestå svømmeprøven på 300 m. +
100 m. med redningsvest: For kajakker er det 600 m. + 100 m.
med vest.
Vi tager kajakker med.
(vi skal være ude af svømmehallen kl 18.)

Annette

AKTIVITETSPLAN
April-August

April
tirs. d. 4. Sidste banko i denne sæson.
søn. d. 9 Svømmeprøve i Greve Svømmehal 15-18.
man. d. 10. Sidste svømmedag i denne sæson.
søn. d. 16. STANDERHEJSNING kl. 13. Broopsætning og

rengøring kl. 10.
tirs. d. 18. Banko aflyst, skolen har påskeferie.
fre. d. 28. Bankofest for de dertil berettigede.
søn. d. 30. Åbent hus for nye roere kl. 10-16.

Maj
6.-7. Roinstruktion, første hold.
13.-14. Roinstruktion, andet hold.
lør. d. 27. Rosportens dag.
man .d. 29. Kajakinstruktion starter.

Juni
tors.d. 1. Tur til Struckmansparken for inriggere.
lør. d. 3. Tøserunden. 112 km. cykling kun for piger.
19.-25. FERIELANGTUR for inriggere og kajakker.
fre. d. 23. Sankt Hans aften.
fre. d. 30. Ankomst til broroning Øresund.

Juli
1.-2. Broroning Øresund. (Arrangement fra DFfR)

Kun for øvede inriggerroere.
29.-30. Langtur til Nykøbing Sj. for inriggere og kajakker.

August
lør. d. 19. Kanindåb og efterfølgende kaninfest.

Aktivitetskalender for DFfR og Sjællandskredsen samt DKKF er
sat op på tavlen i klubben. Materiale om ture og arrangementer
findes for inriggere i den røde mappe i klubben, og for kajak i den
grønne mappe.



Bestyrelse for Greve Roklub
Formand
Annette Knoth
Rørager 4, 2670 Greve
Tlf. 43 90 22 66
Kasserer
Mariann K. Hjertoft
Bøgehegnet 119 st. Th., 2670 Greve
Tlf. 43 61 25 04
Korttursrochef
Vacant

Langtursrochef
Lene Petersen
Bækmosen 20, 2670 Greve
Tlf. 43 69 06 81
Kajakrochef
Hans Leed
Bybjerg 1, 2680 Solrød
Tlf. 40 72 95 50
Ungdomsleder
Asbjørn Adsersen
Ågården 49 3mf, 2635 Ishøj
Tlf. 43 54 95 35
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   mail kim.boyborg@get2net.dk

Deadline for stof til næste nr.: 16. juni.

Vi ønsker

Til:
Vandy Boyborg
med de 60 år
22. maj 2000.

Det er ikke enhver roer,
der ved...

at GR har en hjemmeside: http://
hjem.get2net.dk/greveroklub/

PR-arrangement
I anledning af samarbejdet mellem
Team-Danmark, Coca-Cola og DFfR
blev der holdt en række PR-
arrangementer i 11 Bilka-
forretninger i Danmark fredag den 3
og lørdag den 4.sep.99.  Både fredag
og lørdag.
   Jeg spurgte i klubben og jeg
ringede rundt, men næsten ingen
kunne være med.  Så jeg tog en
feriedag om fredagen, og så var vi
Harry, Helmuth, undertegnede og
Vandy kunne komme en del af
tiden. Alle andre skulle desværre
noget. Det viste sig at være lidt af
en opgave. Det var et arrangement
med  3 sportsgrene. Badminton,
cykling og roning.  Vi havde lånt et
roergometer af DFfR som folk så
kunne prøve. Hos Greve Badminton
skulle man spille fem fjerbolde hen i
en kurv. Hos Greve cykelklub kunne

fortsættes side 11

Revisorer: Jørgen Glindø og
Helmuth Starck
Revisorsuppleant: Lene Pedersen

11.  Evt.
Instruktion-udvalget har lavet et
oplæg, der koncentrerer
instruktionen i 2 weekender. Vi
blev introduceret for begrebet Ro-
Ven. En person (et gammelt
medlem) som kan ”hjælpe” nye
medlemmer i gang.
Roklubbens Venners general-

forsamling er flyttet til 2.april
2000.
Motionsrummet – hvordan skal
vi få plads til de nye redskaber?.
Der arbejdes med flere løsninger
– f.eks. udvidelse af motionsrum
med bestyrelsesrummet (tingene
flyttes et andet sted hen. f.eks i
gangen)
Tak til Sanne som er udtrådt af
bestyrelsen.

Annette
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...PR-arrangement, fra side 2

man prøve racercykler, der stod på stativer, som der kunne cykles på.
   Det var utroligt spændende (og hårdt at være der hele tiden) og glæden
var stor da Victor Feddersen fra guld-fireren dukkede op lørdag for at
skrive autografer. En utrolig behagelig sportsmand, med store
menneskelige egenskaber.
   Reinar Modest kom og gav mig 2.ooo kr. i hånden, og sagde, at jeg kunne
så bruge dem til hvad jeg ville, og det røg ud af mig. Så skal vi have en
kikkert. Vi er flere der tit har ønsket, at vi havde en enøjet på stativ, så vi
kan se ud over havet, om der er scullere i havsnød, om bølgerne er store, om
den sidste kajak eller båd er på vej hjem, om der er flotte sild, og hvad der
nu ellers kan være af interesse. Vi fire der var der de to dage, var enige om
at en kikkert var en god ide. Det skal lige siges, at da jeg sagde ja til DFfR
at vi ville stille op, var der ikke tale om at vi ville få penge for det, så det
var en glædelig overraskelse. Der var så råd til, at vi fire fik forplejning de
to dage. Dagens ret og rødvin smager udmærket i Bilka.
   Vi stod mellem vægge af store coca-colaer, så alle mine forskellige rotrøjer
og klubtrøjer, havde jeg taget med, så de hang på bøjler bag os, Helmuth
havde forstørret en del fotografier som vi klistrede op, Dan nåede at trykke
flere velkomstfoldere og Helmuth havde trykt nogle løbesedler, med
velkommen i Greve Roklub.
Så vi har 1.500 kr. til køb af kikkert. Jeg havde håbet på, at vi kunne finde
en til halv pris eller sådant i Den Blå Avis, men det er ikke lykkedes.
Er der nogen der har en billigt til salg, eller kender nogen der har, eller kan
skaffe procenter, så ring til mig. Vi kan godt få en udmærket en med stativ i
Hundige-Foto til de penge vi har, men kunne vi få en bedre, vil det være
rart.              Annette



Søndag den 12.marts 2000 kl. 10
i Greve Roklub

DAGSORDEN

1.  Valg af dirigent
Annette

2.  Valg af referent
Mariann

3.  Bestyrelsens beretning for
det forløbne år.
Beretningen blev uddelt på
mødet. Annette kom med en
enkelt tilføjelse at Jens Jørgen
var gået bort i starten af året – vi
mindedes ham med 1 min.
stilhed ved generalforsamlingen.
Bestyrelsens beretning blev
enstemmigt godkendt.

4.  Forelæggelse af regn-skabet
for det forløbne år.
Diskussion om bådenes værdi –
hvad er den? Er vores forsikring
nyværdi? Inventar bør stå under
anlægsaktiviteter. Hvordan er
afskrivnings-regler for klubber?
Husk nu at undersøge et andet
forsikringsselskab.
Godkendes under forudsætning
af at revisionen godkender det.

5.  Fremlæggelse af budget
(herunder fastsættelse af
kontingent)
Selvom budgettet viser et
underskud, ser det realistisk ud.

– med tilskud fra husfonden.
Vedligeholdelsesudgifter og
reparationer blev debatteret.
Kontingentet uændret:
Familie: 375 kr. i kvartalet
Seniorer: 250 kr.
12-18 år ungdom: 125 kr.
under 12 år: 67,50 kr.

6.  Behandling af evt. indkomne
forslag.
Ingen forslag.

7.  Valg til bestyrelsen:
Formand:Annette  Knoth
Kasserer: Mariann K. Hjertoft
Korttursrochef: Vakant
Langtursrochef: Lene Pedersen
Kajakrochef: Hans Leed
Ungdomsleder: Asbjørn Adsersen
Sekretær: Peter Schwedler

8.  Valg af én suppleant:
 Conny Kümpel

9.  Valg af udvalgsformænd
efter behov:
Husforvalter: Harry Knoth
materialeforvalter: John
Rothmann
festudvalg : John og Dan
bladudvalg: Kim Boyborg
aktivitetsudvalg: ?
ungdomsudvalg: ?
Instruktionsudvalg: Vandy
Boyborg og Mogens Wulff
Tøjudvalg: Randi Boyborg

10.  Valg af 2 revisorer og én
suppleant:
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Ordinær Generalforsamling T I L B U D    T I L B U D    T I L B U D

S K Y N D    D I G  –  B E G R Æ N S E T    P A R T I

Start den nye sæson i nye

R O B U K S E R    T I L    K L U B P R I S

Det er nu muligt at købe et par robukser i god, solid kvalitet til favørpris.
De fås i str. M, L, XL og XXL. Prisen er 180 kr, og vil du have GR–logo
til at sy på det ene ben, bliver den samlede pris kun 199,95 kr.

Der vil være en liste på opslagstavlen i klubben, hvor du kan skrive dig
på. Der vil også være et par bukser, du kan prøve, ellers spørg Randi
eller Lene. Du er også velkommen til at ringe til Randi på 4615 1045.

Jo flere der bestiller, jo hurtigere, jo bedre og jo billigere bliver det.

Der er i øjeblikket ved at blive indhentet tilbud på dragter med foer
(jakke+bukser), og prisen skulle blive omkring 350 kr. incl. logo på for-
og bagside af jakken. Vil du give mig et praj, om du er interesseret (uden
forbindende) i at købe en dragt, vil det være en fordel i mine
bestræbelser på at finde noget.

På tøjudvalgets vegne

Randi



Vindere af naturlogo-konkurrence:
Asbjørn og Kim

Konkurrencen blev udskrevet i 1999
efter ansættelse af en fælles natur-
vejleder i DKG og DFfR for at finde
et naturlogo som naturvejlederen
kan bruge.
   Hos os i Greve Roklub startede det
på et bestyrelsesmøde hvor Asbjørn
sad og tegnede lidt, Efter opbakning
af resten af bestyrelsen allierede
han sig med Kim og det blev så det
flotte logo der symboliserer begge
idrætsgrene , sammen med vand,
luft og natur.
   (Jeg var 18.marts 2000 til
temadag med DKF,s  fra kl. 12 til
21,30, og her kunne jeg konstatere,
at logoet er kommet på hendes
materialer. (Jeg var bare så stolt)

Tak til Dan Pedersen som har gjort
et kæmpestort stykke arbejde, for at
vi kan få egen hjemmeside, og tak til
Kim fordi han bruger sin hjemme-
sideplads, og vedligeholder den.

Adressen er:
http://hjem.get2net.dk/greveroklub/

   (Et lille hjertesuk til hende var, at
Asbjørns efternavn blev rettet til
Adsersen, hvilket hun lovede at
gøre).
   Kim og Asbjørn har for de 1.200,-
kr. de vandt til klubben, selv
bestemt hvad der skulle købes og
det blev bl.a. til 2 stormkøkkener.
Jeg synes at det var et rigtigt godt
køb.

Annette

Her vil alle oplysninger om klubben
og links til forbundene kunne findes
og her vil vores medlemsblad ligge.
Vi vil bestræbe os på , at siden hele
tiden holdes ajour.

Så har du Internet, eller adgang til
det, så gå ind på vores hjemmeside.
Den er absolut værd at besøge.

Annette

Der er ingen der bliver rigtigt gode
til at ro, men de grundlæggende
færdigheder er da gode nok til, at de
gamle roere med lidt tolerance kan
ro med dem. Roningen i løbet af
sæsonen og deltagelse på langture
og udflugter, vil gøre dem helt gode.
   Skulle vi så alligevel miste dem
som medlemmer, har vi ikke
udmattet instruktørmassen til ingen
nytte.

   Efter de 2 instruktionsweekender
laves et opsamlingskursus for evt.
senere ankomne nye medlemmer.

Vi har nu brugt vores dyrebare fritid
på at andre kan få del i vores dejlige
fritidsinteresse, derfor er det surt at
så få bliver hængende hos os.

   Det er ikke kun GR der mærker
dette, men DffR ligeledes, på lands-
plan er medlemstallet faldet fra ca.
26000 til ca. 19000 medlemmer.

   Vi kan modvirke dette hvis vi vil
prøve et system som vi i GR kan
kalde en Ro-Ven, det går ud på at
instruktører og “gamle” medlemmer
deler de nye medlemmer mellem sig
og bliver Ro-Ven for een eller flere
nye.

   En Ro-Ven præsenterer sig som
hjælper for den nye og forklarer at

   Ud af den hårdt prøvede og
undervisningstrætte instruktør-
masse trygler vi een om atundervise
efternølerne, for en sikkerheds skyld
vil det være godt at have en vikar i
baghånden hvis den første skulle
blive forhindret, eller antallet af
efternølere overstiger 4.
   Takken for at tage dette
ekstrahverv vil blive fritagelse for
efternølere flere år fremover da det
er tanken det skal gå på omgang.

Instruktionsudvalget
Vandy.

   hans/hendes opgave er at få
ham/hende til at føle sig velkommen
og godt tilpas i klubben og hjælpe
med svar på dit og dat eller finde
een der kan svare, en Ro-Ven
holder også et vågent øje med den
nye for f.eks bare så lille en ting som
at sørge for plads ved kaffebordet, få
dem med i en båd til daglig roning,
snakke med dem hvis de står og ser
alene ud, få dem til at melde sig til
klubbens aktiviteter, ja også ringe
til dem hvis de har været
fraværende et stykke tid.

Bemærk: Dette er et job for alle i
klubben, ikke kun et job for
instruktører eller bestyrelsen.

Instruktionsudvalget.
Vandy
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Tillykke

Efter rokurset

Greve Roklub på Internettet



Kaproning:
Nr. 2 i Sakskøbing 34 km
Karlebo maraton  nr. 35 78 km
Hans arrangerede havneræs i
Hvidovre

Fester:
To fester og to computeraftner i
klubben.
Impuls fiskeri fra molen og video
aften

Der har været ca. tolv aktive uroér,
hvoraf de 4 er på top 10 af roet km.
Vi har ca. roet over en tredjedel af
klubbens samlede km.
Aktiviteten har været høj det sidste
år, men det kan blive bedre. Årets
bedste tur var langturen rundt om

Du skal i rosæsonen overordnet stå
for den daglige roning og udarbejde
åbne/lukke vagtplan. Endvidere skal
du sørge for, at der bliver skrevet
rokort for hvert nyt medlem i klub-
ben. I samråd med instruktørerne
sørge for undervisning af nye
kaniner. Hjælpe til ved kanindåben.

I mange år har vi brugt lang tid på
at instruere nye medlemmer, det
har været både sjovt og fornøjeligt,
men det har samtidigt været lidt
anstrengende for instruktørerne,
derfor prøver vi i år noget nyt.

Stevns til Vordingborg i høj sol og
medvind. Det kunne ikke være
bedre. Den ultimative værste tur
var turen til Hvidovre, hvor vi
blæste inde i Brøndby havn. Vi har
prøvet at tage ud til kaproning med
blandet oplevelser. Træningen har
heller ikke været på sit højeste, da
det er svært for ikke at sige umuligt
at finde afløsere. Jeg ser frem til et
år med flere aktiviteter og flere
uroer.

Tak til dem der støttet os med
kørsel af både mv. Jer kan vi ikke
undvære.

ASBJØRN ADSERSEN
Ungdomsleder

(Der er nedsat et instruktionsudvalg
som Vandy er formand for.)
Korttursrochefen er medlem af
bestyrelsen. Afgående kortturs-
rochef Sanne Rothmann står til
rådighed for evt. spørgsmål og vil
gerne hjælpe dig i gang.

Annette

Instruktionen ændres fra at være
flere ugers undervisning til:
Et weekend kursus. Det bliver den
6.-7. maj. Er der for mange kaniner
til een weekend, afholder man eet til
den 13.-14. maj.

Vi kan glæde os over at vi har fået
en del nye medlemmer, heraf flere
frigivne roere. Vi er nu oppe på
knap100 medlemmer. Der har hele
året været megen aktivitet, og vores
lille motionsrum og sauna er blevet
brugt flittigt.
I vintersæsonen har vi svømmet og
spillet badminton. Specielt efter
standerstrygningen er der mange,
der har været oppe og spille
badminton. Som sædvanlig holder vi
bankospil på Gersagerskolen med
Roklubbens Venner. Vi har holdt
julehygge og julefrokost i klubben.
I sommersæsonen  har vi deltaget i
PR i Hundigecentret og konkurrence
i Grevecentret.
Der er mange morgenroere, og det
er ikke usædvanligt, at der er to
både af sted. Nogle ror 2 gange om
ugen. Der er også kommet lidt gang
i scullerroningen.

KORTTUR
Sæsonen startede på vanlig vis med
åbent hus arrangement i
begyndelsen af maj måned.Der var
et pænt besøg af nye interesserede
roere på denne dag, og en del mødte
da også op til instruktionens start
og prøveture, - så det så lovende ud
med tilmelding af nye medlemmer
til klubben. Desværre var vejret ret
skiftende i instruktionsperioden, så
denne trak ud og flere af de nye
“kaniner” udeblev.
Desværre haltede det også en del

Roklubbens Venner har holdt
bankofest for de roere, der deltager i
afholdelsen af bankospillene og vi
har haft Løvfaldsfest.
Ungdomsroerne har holdt 4
sammenkomster.
Vejret har i sæsonen været lidt
blandet, men alligevel har vi i alt
roet 9412 km. Det er 3712 km mere
end sidste sæson, så det er utroligt
flot.
Vores bådpark er meget velholdt.
Dog er vores kajakker meget slidte.
Sidste del af bådhallen er endnu
ikke færdigmalet., og forude venter
en stor tagreparation.
Og så har vi fået egen hjemmeside
på internettet. Et stort og flot
stykke arbejde som Dan har lavet.
Tak for det.

Annette Knoth
formand

med at få instruktørerne til at
overholde deres vagtplan, så det gik
lidt ud over de resterende
instruktører, der måtte ud og give
instruktion flere gange på samme
aften. Endvidere måtte vi sætte et
par hjælpeinstruktører ind for at
alle nye “kaniner” kunne komme ud
på vandet! - Da vi nåede frem til den
planlagte kanindåb i august måned,
var der kun frigivet 2 kaniner, så vi
valgte at udsætte dåben.

Bestyrelsens årsberetning 1999
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Korttursrochef søges!

Roinstruktion i Greve Roklub



I slutningen af rosæsonen var der
dog frigivet 4 inriggerroere og 3
kajakoere, men da vi var kommet så
langt hen på året, måtte vi opgive
tanken om kanindåb og udsætte
denne til næste års dåb. - Så de 7
frigivne kaniner kan glæde sig til
den kommende sæsons kanindåb,
hvor vi nok skal sørge for, at de
bliver døbt på behørig vis.

Selvom vejret har været lidt
skiftende i sommersæsonen, og vi
har haft problemer med at få
frigivet vores nye roere, må man nok
sige, at der har været god

LANGTUR
Langturssæsonen startede med en
planlagt tur til Skodsborg. Her var
dog ingen tilmeldinger, så det var
første gang i min tid, at
Skodsborgturen ikke blev til noget.
Der plejer ellers at være god
tilslutning til denne tur, men hvad
der er sket, ved jeg ikke.
   DFfR afholdt en Vikingetur i
Roskilde som kun Annette Knoth
GR deltog i.
   DFfR,s nattergaletur på Furesøen
var der ingen tilmeldinger til- ej
heller den planlagte “Kridttur til
Stevns” blev iværksat, idet ingen
havde mulighed for at deltage.

   Ferielangturen i år gik til
Sønderjylland/Flensborg. Der var i
alt 9 roere og to landevejsroere. Der
blev roet ca. 165 km. Og det var ikke
meget, men vejret var heller ikke

roaktivitet i klubben inden for
korttursroning. Ifølge vores
rostatistik er der i sæsonen 1999
roet 4.592 km. Mod 2.903 km. I
1998, og det må man sige er pænt
for så lille en klub!

Jeg håber, at næste rosæson bliver
lige så god, omend bedre, og at vi vil
blive beriget med et godt rovejr
sommeren igennem!

Sanne Rothmann
korttursrochef

med os, idet det til tider regnede og
stormede en del. Hertil skal også
nævnes, at vi havde to nye roere
med, som lige skulle have lidt mere
træning for at klare de hårde
strabadser.

   Der var også planlagt tur til
Maribo Sø. Sidste år havde vi en
virkelig dejlig tur hertil, så derfor
blev jeg opfordret til at arrangere
den igen, - men hertil kom der heller
ingen tilmeldinger, da der på
samme dato var et arrangement i
Hundige Centret, og det blev af
Annette prioriteret som nr. 1, idet
hun mente, at det kunne have stor
vigtighed for Roklubben at vise sig
offentligt.
   Turen til Stubbekøbing var en
dejlig tur. Der var tilmeldt 6 roere
og 2 landevejsroere.

   Vi var 3 både til Københavns
kanaler, 2 toere og en fire. Vi lånte
bådene i SAS roklub. De er nu altid
så rare og venlige.

   Forresten havde jeg også
arrangeret en skitur til Sverige i
uge 5 eller 6. Det er et temmeligt
tidskrævende projekt at stable
sådan en tur på benene - indhente
brochurer, ringe her og der for at få
rigelig med oplysninger, så man ca.
ved hvad det kan komme til at
koste, finde det billigste og bedste
o.s.v. - men her var desværre kun 1

KAJAK
Vi fik startet sæsonen lidt sløvt op
med rengøring og udbedring af
diverse skader og knubs som
kajakkerne havde pådraget sig i den
forgangne sæson. En stor tak til alle
som bidrog. Jeg håber at deltagelsen
i år i april bliver lige så stor, måske
endda større.

   Greve Roklub har været
repræsenteret i mange
arrangementer i årets løb. Bl.a.
Kajakmand i Vallensbæk, Mølleåens
Blå Bånd, Havnefræs i Ark og
Julefræs i Hvidovre. Der

UNGDOM
Ture:
Endagsture til henholdsvis
Staunings ø og Ishøj

tilmelding, udover min egen
naturligvis - så det var så det.
   4 var til Sjællandskredsens
motionsstævne i Vordingborg.
   Den allersidste tur gik til Esrom
Sø. Her var vi 8 roere.
   Alt i alt har det været en OK
sæson, Man er ikke heftige aktive i
Greve Roklub, i hvert fald ikke på
langtursområdet, men det kan vel
blive bedre til næste år.

Lene Petersen
Langtursrochef

har været ungdomsturen til
Hvidovre, sommerferieturen m.fl.
samt Tryggevælde Å-turen sidst på
efteråret.
   Alt i alt er der blevet roet rigtig
mange kilometer i vort lokale
farvand.
   Især de nyankomne juniorer har
gjort det godt. En tendens jeg håber
fortsætter nu, hvor vi går en ny
sæson i møde.
Med høj pagajføring

Hans Leed
Kajakrochef

Tur med planlagt overnatning i
Hvidovre roklub
Ferielangtur 4 dage 113 km
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