
Søndag den 8.april kl. 13,00
   Opsætning af bro kl. 10
   Rengøring af hus kl. 10
   Der startes kl. 9,30 med morgen-
brød og gl. Dansk.

   Så skal vi have hevet broen frem
fra sit vinterhi, gjort det sidste
forårsrent i klubhuset og hilse den
nye sæson velkommen.
   Det meste af huset skulle gerne
være rengjort weekenden før, så dét
bliver en nem tjans.
   Lige som tidligere år er de
morgenfriske inviteret til lidt
morgenbrød før vi starter, og
derefter går det løs med skrubber,
støveklude og skruetrækkere.
Nu tænker du måske: ”Jamen, jeg
ved ikke hvordan man sætter bro
op.” Men det gør ikke noget, der skal
nok være et job til dig også.
   Jeg glæder mig til at se rigtig
mange af jer .

Annette
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Søndag den 1. april kl. 15-18
i Greve Svømmehal og det er ingen
aprilsnar.

For at ro inrigger skal man bestå en
svømmeprøve på:
300 m. + 100 m. med vest.
For at ro kajak skal man bestå en
svømmeprøve på:
600 m. + 100 m. med vest.
Vi skal være ude af svømmehallen
kl. 18.
Vi vil forsøge at tage nogle kajakker
med.

Annette

Standerhejsning   Svømmeprøve

AKTIVITETSPLAN
April-Juli

April
31. - 1. Arbejdsweekend
søn. d. 1. Svømmeprøve i Greve Svømmehal kl 15-18.
ons. d. 4. Sidste BANKO!
lør. d. 7. Korttursstyrmandskursus i klubben kl 9.00.
søn. d. 8. STANDERHEJSNING KL. 13.00.

Maj
søn. d. 6. Åbent hus
tors. d. 10. Bankofest for de dertil berettigede.
12. - 13. Instruktionsweekend.
lør. d. 19. Rosportens Dag.
19. - 20. Instruktionsweekend.
tors. d. 24. Skodsborgtur.

Juni
lør. d. 2. Handicapstævne i Greve Svømmehal.

Tøserunden.
3. - 4. Hveen rundt.
8. - 10. Sjællandskredsens motionsstævne i Brøndby

Roklub.
23. - 1/7 Årets ferielangtur. I år går turen rundt om Samsø.

Juli
22. - 26. URO-ferielangtur. Vi fortsætter Sjælland rundt.
søn. d. 29. Tur til Saltholm/Flakfortet.

Tilføjelser og opdateringer til kalenderen vil blive lagt på:
http://hjem.get2net.dk/greveroklub/kalender.htm

GR



Bestyrelse for Greve Roklub
Formand
Annette Knoth, Rørager 4, 2670 Greve 43 90 22 66

Kasserer
Mariann K. Hjertoft, Gyvelkæden 13, 2670 Greve 43 90 19 04

Korttursrochef
Susanne Pedersen, Karlslunde Mosevej 22, 2690 Karlslunde 46 15 19 49
Langtursrochef
Lene Petersen, Lundehusene 142 , 2670 Greve 43 61 07 81

Kajakrochef
Hans Leed, Bybjerg 1, 2680 Solrød 40 72 95 50

Ungdomsleder
Asbjørn Adsersen, Ågården 47 3mf, 2635 Ishøj 43 54 95 35

Sekretær/trailer
Benny Thomsen, Karlslunde Mosevej 22, 2690 Karlslunde 46 15 19 49

Forvaltere
Materialeforvalter
Dan Petersen, Bækmosen 20, 2670 Greve 43 69 06 81

Husforvalter
Dan Petersen, Bækmosen 20, 2670 Greve 43 69 06 81

Roklubbens Venner
Formand
Jørgen Glindø, Højdevej 30, 2670 Greve 43 90 31 09

Kasserer
Gert Juul, Kollundsvej 17, 2770 Kastrup 32 51 80 58

Klubbens telefon: 43 60 19 15
Redaktion for GR-Nyt
Kim Boyborg, Engvej 4, 2690 Karlslunde 46 15 10 45
mail kim.boyborg@get2net.dk

Deadline for stof til næste nr.: 22. maj

Det er ikke enhver roer,
der ved...

at GR har en hjemmeside: http://
hjem.get2net.dk/greveroklub/
hvor der altid står det sidste
nye, ofte hurtigere end GR-Nyt,

at rørene i bådehallen er frost-
sprængt, så vi må til at starte
med hente vand i spande, samt

at saunaen nu igen virker på fuld
styrke.

Ulla Glindø
med de 60 år

24.2.2001
samt Jørgen Glindø

med de 65 år
15.3.2001

Svømningen slutter ikke efter
svømmeprøven, som man måske
kunne tro. Vi fortsætter helt frem til
1. maj. Der er dog ingen svømning i
påsken, så der er ikke tale om så
mange gange. Men skulle du være
forhindret i at komme til
svømmeprøven, kan det altså stadig
nåes bagefter.

Annette

Når vi forlader klubhuset sættes
elradiatorerne til 15-16 grader. Og
ikke som hidtil 10 grader.
   Det er simpelthen for koldt i huset
her i vintersæsonen og det tager for
lang tid at varme op, også selv om vi
bruger gas ved siden af.
   Det er et forsøg, og så må vi se
hvordan det går.

Bestyrelsen
Annette

Der bliver arbejdsweekend lørdag
den 31. marts/søndag den 1.april
(hvor der altså også er svømmeprøve
kl. 15.00-18.00). Vi skal have ryddet
op og gjort rent, ordnet udenfor
samt malet i bådehallerne. Det er en
opgave vi alle skal løse i fællesskab,
og jeg vil meget gerne hurtigst
muligt høre fra dem der kan deltage.
   I den forbindelse kan det nævnes,
at I ikke skal smide malingrester
væk. Har I sjatter stående så tag
dem med. Alle rester kan bruges,
men specielt hvid vægmaling på
vandbasis vil være velkomment.
   I kan finde mig på hjemmesiden
eller her:

Dan Petersen
Bækmosen 20, 2670 Greve
43 69 81 06, Arb.: 43 43 20 80 * 14
mail: dan.petersen@interspace.dk
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Radiatorerne

Svømning

Ønsker vi til

Klubhuset skal
ordnes



4. marts 2001

1. Valg af dirigent:
Gert

2. Valg af referent:
Mariann/Annette

3. Bestyrelsens beretning for det
forløbne år:
Til efterretning

4. Forelæggelse af regnskabet for
det forløbne år:
Godkendt

5. Fremlæggelse af budget:
(herunder fastsættelse af
kontingent)
Familie: 375 kr. i kvartalet
Seniorer 250 kr.
Ungdom: 12-18 år 125 kr.
under 12 år 67,50

6. Behandling af indkomne forslag:
Ingen forslag

7. Valg til bestyrelsen:
Formand: Annette Knoth
Kasserer: Mariann Hjertoft
Korttursrochef: Susanne
Pedersen
Langtursrochef: Lene Petersen
Kajakrochef: Hans Leed
Ungdomsleder: Asbjørn
Adsersen
Sekretær: Benny Thomsen

8. Suppleant: Conny Kümpel

9. Valg af udvalgsformænd:
Husforvalter: Dan Petersen
Trailer: Benny Thomsen
Materialeforvalter: Dan
Petersen
Festudvalg: Dan Petersen
Bladudvalg: Kim Boyborg
Instruktionsudvalg: Vandy
Boyborg
Tøjudvalg: Randi Boyborg
Ungdomsudvalg: Charlotte
Christensen og Zach Østergaard
Internethjemmesideudvalg: Kim
Boyborg

10. Valg af 2 revisorer og én
revisorsuppleant:
Revisor: Jørgen Glindø
Revisor:Helmuth Stark
Revisorsuppleant: Lene
Petersen

11. Evt.
Mogens Ellegård foreslår, at vi
tænker over at forsøge ikke at
rode i bådhallen, men at lægge
ting på plads med det samme.
Forslag om kilometernål  når
man har roet 1000 km.
Undersøge hvilke muligheder
der er. Kim og Helmuth
undersøger.

Annette Knoth

FORMANDEN:
   Vi har roet knap 12.000 km.Ca.
2.500 mere end sidste år, og så har
vejret endda været en god blanding.
Det halve er roet af ungdoms-
afdelingen .Vi er oppe på ca. 100
medlemmer, så medlemsmæssigt
går det godt, og økonomisk kører det
rundt.
   Fra 5%-puljen i Greve kommune
fik vi penge til et roergometer og et
kajakroergometer, samt 15.000 kr.
til en dobbeltkajak. På grund af
leveringsproblemer, har vi ikke fået
denne kajak endnu.
   I konkurrence mellem foreninger
vandt vi i Grevecentret 1.500 kr.
   Til standerhejsningen var der
mange aktive til gøre bro og klubben
klar til en ny sæson.
   Tøjudvalget har sørget for nye
rodragter og robukser.
   Vi deltog i ”Åben Havn”, sammen
med de andre foreninger i Mosede
Havn.
   Vi har holdt Sankt Hans fest,
kaninfest julefrokost og julehygge i
klubben, alle med mange deltagere.
   6 har været på 1.hjælps-kursus i
Ishøj Roklub og 3 fik sidste del af
klubtræneruddannelsen.

KORTTUR:
Desværre har vi  ingen korturs-
rochef, men klubben skal jo fungere.
Der blev lavet åbne/lukke vagtplan
for sæsonen. Der var åbent hus i
begyndelsen af maj. Der blev nedsat

   Taget er repareret. Det var en stor
udgift men nødvendig.
   Motionsrummet er færdigt og
bliver brugt flittigt også om
vinteren.
   Bådparken er velholdt og Hundige
er malet rød.
   Vi er overgået til Betalingsservice.
   Vinteraktiviteterne er fortsat
svømning om mandagen og for dem
der ikke kan den dag om fredagen.
   Der er badminton og fast klub-
aften om onsdagen.
   Bankospillene var ved at gå i stå
på grund af lokaleproblemer, men så
fik vi lov til at komme tilbage til
Krogårdsskolen. Da der gik en del
tid inden det blev afklaret fik vi
først startet i november og det er
lavet om til 1. onsdag i måneden.
   Der var rigtig mange til stander-
strygningen, både til at tage bro ned
og ordne have, og gøre vinterklar.
Hans strøg standeren.

   Tusind tak til alle, der har
deltaget aktivt med at få klubben til
at fungere.

Annette Knoth

et instruktionsudvalg . Som noget
nyt ville vi prøve med roweekend,
hvor man først blev instrueret i
robassin i Roskilde roklub. Der blev
sat to weekender af, til at vælge

Bestyrelsens årsberetning 2000
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imellem.
   Den første weekend kunne
instruktionen klares i og fra Greve
Roklub. Den anden weekend blæste
det så meget at instruktionen blev
fra Ishøj roklub og med deres både.
Vi mangler en evaluering, men det
var helt klart en en god måde at
gøre det på.

LANGTUR:
   Der har ikke været de store
aktiviteter i denne sæson, men
vejret har jo heller ikke været med
os i sommer og alligevel har vi roere,
som har rundet de 1.000 km. –
GODT GÅET!!!

   Vores sædvanlige tur til
Skodsborg på Kristi Himmelfarts-
dag var starten på sæsonen.
   I år har der også været deltagelse
på en del DFfR ture og ikke at
forglemme – Broroningen til

KAJAK:
   Årets første tur blev roet d. 16
januar 2000 ifm. havnefræs i ARK. 4
Greveroere deltog  i de månedlige
havneræs der blev afholdt af de
københavnske klubber. Vi har været
rimelig heldige for vi kom altid
derfra med en præmie.
   Arrangementet er godt og jeg
håber vi bliver flere til ræsene i år.
   Den 31. maj stod alle kajakker
klar til kajakskolen efter
udbedringer af diverse skavanker.
Kaninerne, som der var 8-9 stykker
af, var rigtig flittige lige som sidste

   Der blev arrangeret kanindåb og
10 kaniner blev døbt. Om aftenen
blev der holdt fest og dåbsbeviser
blev uddelt. På trods af skiftende
vejr i rosæsonen blev der roet 6073
kortturskilometer.

Annette

Sverige, hvortil der var virkelig god
tilslutning.
   Der var ikke nogen tilmeldinger til
”ferielangturen”, men 6 roere deltog
i ”Gør-det-selv turen til Kefalonia”
og tre seniorer – eller er det
veteraner – tog en tur (næsten)
rundt om Sjælland.
   Der har også været 2 både rundt
om Asnæs – og turen i Københavns
kanaler var virkelig et hit – 2 toere
og 1 firer.

Lene Petersen

år og Kong Neptun viste sig også at
være særlig samarbejdsvillig i år og
alle blev døbt.
   Der er blevet roet hyggeture,
morgenture, træningsture, kæreste-
ture og ikke mindst har mange
fornøjet sig i de vilde bølger i vort
dejlige rofarvand.
   Konkurrencer har vi også deltaget
i, foruden havneræsene stillede vi
talstærkt op til Kajakmand i
Vallensbæk med 5 mænd og 1
kvinde. Greve Roklub har været
repræsenteret i Esrum Trim og i

Sorø Maraton tryllede Nikolaj med
pagajen og fik en flot 1. plads. Det
kunne have gået lige så godt, hvis
han stillede op i den rigtige kategori
i Mølleåens blå Bånd.
   Efteråret bød på megen vind og
koldt vand. Men som Greveroer
behøver du ikke længere lide helt

UNGDOM:
Et glimrende år for ungdoms-
afdelingen , halvdelen af alle
kilometer er roet af ungdomsroere
og vi gør det også godt på top 10
listen.
   Der har været flere ture, mest
inrigger. Vi har blandt andet været i
Københavns kanaler, en værre
vandgang, det regnede hele dagen.
Vores tur rundt om Sjælland
fortsatte, denne gang nordpå, med
afgang efter broronningen hvor
bådene lå, til ned i Roskilde fjord.
   Der var også en tur til Bøgeskoven
med overnatning. En god sommer
for uroerne.

Traileren
er reserveret 2. juni til handicap-
stævne i Greve Svømmehal og
8.-10. juni til motionsstævne i
Brøndby

frem til foråret, for at svinge
pagajen. Det kan nemlig lade sig
gøre på vort nye kajakergometer.
   Alt i alt et år med mange roede
kilometer. Mææn lur mig om ikke
tendensen holder og vi får roet flere
i år.

Hans Leed

   I vinteren har en del - ikke alle - af
uroerne deltaget i svømning og
banko. Derudover har der være en
del aktivitet i klubben. Fest,
pandekager, video og netaftner er
det blevet til, man kan kun spørge
sig selv om hvad det næste bliver.
   En tak til dem der har støttet os
og hjulpet med kørsel af både m.v.
(Erik - Janus far igen, Jan - Annas
far, Susanne fra klubben og Vandy
for at låne sin bil til forskellig
kørsel, og alle jer andre der hjulpet
til.)

Asbjørn Adsersen

Hjælp søges
til at hjælpe til med polokajakker og
dobbeltkajak ved handicapidræt i
Greve Svømmehal.
Nærmere information opslås i
klubben, så snart vi får flere
informationer.
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Diverse v/ Annette


