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Julefrokosten i roklubben 
11. december 2004

Det var en fi n og vellykket julefrokost fest-
udvalget havde arrangeret i begyndelsen af 
december sidste år. Dejlig mad og en god 
stemning, så kan det ikke gå galt!

Gavespillet blev afviklet under megen 
morskab – det kan nogen gange være me- Fortsættes side 6

get svært at slå en sekser, og lige pludselig 
kommer de i stimer. Men det lykkedes da 
til sidst at få alle gaver fordelt til næsten 
alles tilfredshed.

Om vi hyggede os? Se fl ere billeder inde 
i bladet ...
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Bestyrelse for Greve Ro klub
Formand – Annette Knoth
Rørager 4, 2670 Greve
Tlf. 43 90 22 66

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

Korttursrochef – Susanne Pedersen
Vejledalen 228, 2635 Ishøj
Tlf. 40 16 19 49

Langtursrochef – Lene Petersen
Lundehusene 142, 2670 Greve
Tlf. 43 61 07 81

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

Ungdomsleder – Anna Layborn 
Læstædet 29, 2670 Greve 
Tlf. 43 90 11 02

Sekretær/trailer – Mogens Ellegaard
Mosede Klintvej 27, 2670 Greve
Tlf. 43 60 11 92  

Forvaltere
Materialeforvalter – Asbjørn Adsersen
Agerhuset st. 4,3, 2670 Greve
Tlf. 40 93 95 35

Husforvalter – Jørgen Glindø
Højdevej 30, 2670 Greve
Tlf. 43 90 31 09

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
Helmut Stark, Brydeholm 58, 2670 Greve
Tlf. 43 90 28 85
email: helmut@stark.dk

Web-master – Kim Boyborg
Søhøj 110, 2690 Karlslunde
Tlf. 26 14 76 16   
email: kim.boyborg@get2net.dk
www.greveroklub.dk

Deadline for stof til næste nr.: 15. maj

Nyt fra 
formanden
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Standerhejsning
Lørdag den 9. april kl. 9–13

Kl. 09.00 morgenkaffe og gl. dansk og ud-
deling af opgaver, såsom opsætning af  bro, 
havearbejde, rengøring af klubhus, opryd-
ning og andet.

Kl. 9.30 går vi i gang.

Kl. 13.00 hejser vi standeren.

Derefter er klubben vært ved en let fro-
kost incl. én øl eller én vand.

Skriv på listen i klubben om du også er 
der til frokost, så vi ved, til hvor mange der 
skal indkøbes til. Eller meld det til under-
tegnede.

Annette

Roklubbens venners ordinære 
generalforsamling 2005
Søndag den 10. april 2005 kl. 10 i klubhu-
set. Dagsorden ifl g. lovene.

Efter generalforsamlingen er Vennerne 
vært ved en frokost. Tilmelding senest 4. 
april til Mariann på tlf. 43 90 19 04 eller 
til Jørgen Glindø tlf. 43 90 31 09.

Svømmeprøve – obligatorisk –
skal tages hvert år
Søndag den 10. april kl. 15 i Greve Svøm-
mehal. 

Vi skal være ude af hallen senest kl. 18.
Til inrigger skal der tages prøve i 300 m 

+ 100 m med redningsvest.
Til kajak er det 600 m + 100 m med 

svømmevest.

Weekenden den 9.-10. april er fuldt besat.  
Det beklager vi, men det kunne ikke gøres 
anderledes. Dato for svømmeprøve bestem-
mer vi ikke selv. Det indarbejdes i Svømme-
hallens kalender og bliver formidlet ud.
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Greve Roklubs ordinære 
generalforsamling 2005
Onsdag den 16. marts kl. 19 i klubhuset
Dagsorden ifl g. vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 4. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år.
 5. Fremlæggelse af budget (herunder fastsættelse af kontingent)
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af:
  a. Formand – p.t Annette Knoth Søgaard
  b. Kasserer – p.t. Mariann Hjertoft
  c. Korttursrochef – p.t. Susanne Pedersen
  d. Langtursrochef – p.t. Lene Petersen
  e. Kajakrochef – p.t. Hans Leed
  f. Ungdomsleder – p.t. Anna Laybourn
  g. Sekretær – p.t. Mogens Ellegaard
 8. Valg af én suppleant – p.t. Asbjørn Adsersen

 9. Valg af udvalgsformænd:
  Husforvalter – p.t Jørgen Glindø
  Trailer – p.t. Søren Johansen
  Materialeforvalter – p.t. Asbjørn Adsersen
  Festudvalg – p.t. Dan Petersen
  Bladudvalg – p.t. Helmut Stark
  Internet/hjemmeside udvalg – p.t. Kim Boyborg
  Instruktionsudvalg – p.t. Vandy Boyborg
  Tøjudvalg – p.t. Gitte Hostrup
  Ungdomsudvalg – p.t. Trine Pedersen, Charlotte Christensen

 10. Valg af to revisorer og én suppleant – p.t. Jørgen Glindø, Bent Ahlgren og 
  Poul Jensen

11.  Eventuelt

Punkter til dagsordenen indsendes senest 14 dage før til undertegnede.

På nuværende tidspunkt har jeg ikke hørt om nogen, der ikke ønsker genvalg, 
eller om der er nogen, der gerne vil stille op (til kampvalg) om en af posterne. 
Dog vil Vandy gerne høre, om der ikke var nogle yngre kræfter, der vil stå for 
instruktionsudvalget.

Og for mit eget vedkommende: Bliver jeg valgt som formand igen, er det defi -
nitivt det sidste år, jeg sidder som formand.      Annette     
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Banko på Krogårdskolen  
Så er der tre gange tilbage. Kom og hjælp 
med til at tjene penge til klubben:

Tirsdag den 1. marts 2005
Tirsdag den 5. april 2005
Onsdag den 4. maj 2005

Svømning
Sidste svømmedag for mandagssvømmerne 
er mandag den 25. april og sidste svøm-
medag for fredagssvømmerne er fredag 
den 29. april.

Meddelelse
Klubben er lukket mandag den 14. 
marts fra kl. 18–23, grundet afholdelse 
af Idrætsunionens forretningsudvalgsmøde 
i lokalet (Annette deltager).

Fortsat fra side 2

Nyt fra 
kajakrochefen
Vinterroning: 
Som kajakroer er der stadig mulighed for at 
nyde en tur på vandet i selskab med andre 
medlemmer. Hver søndag i lige ugenumre 
frem til standerhejsningen mødes vi kl. 
10.00 i  klubben. Afhængig af vejret ror vi 
enten på havet eller pakker traileren og kører 
til smulte farvande som fx. Tryggevælde Å. 
Som  K2’er er du altid velkommen. K1’ere 
kan deltage såfremt der er en instruktør med 
som deltager. Vi bestræber os på at være 
hjemme senest kl. 17.30.

Husk at læse vinterreglementet. 

Bådreparation/glasfi berkursus
Kajakkerne har desværre fået den del  
skrammer i den forløbne sæson. Jeg vil  
derfor opfordre til at hjælpe med repa-
rationerne på både inriggere og kajakker 
på materieldagene. Efter reparation skal 
glasfi berbådene grundigt afvaskes og voks-
behandles. Der er altid brug for en  hånd. 
Er du fremmed overfor reparationer i  glas-
fi ber, men interesseret i at lære det, udbydes 
få pladser på glasfi ber-reparationskursus. 
Kurset afholdes i Ringsted i april måned. 

Klubben betaler kursusgebyr og transport 
efter regning  (benzin/togbillet). Kontakt 
Hans Leed  (HLP@novonordisk.com) for 
nærmere  information.

Kajakskolen 2005 
Kajakinstruktionen starter i år mandag d. 
30. maj. Instruktionen vil foregå mandage 
til torsdage fra kl. 19.00 til ca. 21.30, frem 
til 30. juni.

For at kunne gennemføre kurset skal du 
kunne afse 7–8 aftner i løbet af  instruk-
tionsperioden. Der optages maksimalt 12 
elever. Medlemmer har fortrinsret frem for 
kommende medlemmer. Instruktionsge-
byret har vi forsøgt at differentiere således 
at medlemmer/nye lokale elever betaler kr. 
450,- pr. medlem. Instruktionsgebyret for 
nye medlemmer med helårs bopæl uden for 
Greve Roklubs naturlige opland andrager 
kr. 1500.

  
Dåb i klubben 
I forbindelse med standerhejsningen vil der 
i år være lidt ekstra festivitas, idet dåb og 
navngivning for vores to nykomninge i båd-
parken, også vil fi nde sted. Havkajakkerne 
er udstyret med rorsystem og pagajer. Kom 
og se/prøv dem!

Kajakrochefen – Hans Leed

Savner du nyt tøj 
til rosæsonen? 
Tøjudvalget tilbyder T-shirt og strop-trøjer 
med klubbens logo til kun kr. 50,-/stk. 

Senere på sæsonen bliver der mulighed 
for at købe klubdragter til fornuftig pris. 

Kontakt Gitte Hostrup, mobiltelefon: 
22 19 93 64. 

Tak for opmærksomheden
Tak for de fl otte og kreative gaver samt 
opmærksomheden ved Idas fødsel d. 29. 
september 2004. Som yngste medlem glæ- 
der hun sig til at vise sig frem i sin nye klub-
dragt.

Med venlig hilsen: Gitte & Hans 
NB: Hun er skrevet på til kajakinstruk-

tion i år 2016. 
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Fortsat fra forsiden

Den stolte fader med den nye lille roer – Ida hedder hun.

Der var rigelig af lækker mad, og en jævn trafi k forbi tag-selv fadene.
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Fed hygge – her lægges vistnok an til 
både en skål og en sang!

Endelig bliver gaverne pakket ud, så de kan beundres og måske misundes?
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Legebarnet Vandy fi k meget hel-
digt spillet sig til en pinkfarvet 
kajak-kanin som han nu har døbt 
»Duracella«. 
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Aktivitetsplan marts–september 2005
Marts
Tirsdag 1. kl. 18 Bankospil på Krogårdskolen
Onsdag 9. kl. 19 Bestyrelsesmøde
Mandag 14. kl. 18–23 Klubben lukket (Idrætsunionens forretningsud-  
 valg holder møde i roklubben. Annette er med.)
Onsdag 16. kl. 19 Roklubbens ordinære generalforsamling
Weekend 19.–20. kl. 9–14 Bådklargøring

April
Weekend 2.–3. kl. 9–14 Bådklargøring
Tirsdag 5. kl. 18 Bankospil på Krogårdskolen
Lørdag 9. kl. 13 Standerhejsning (Broopsætning m.m. fra kl. 9)
Søndag 10. kl. 10–14 Roklubbens Venners generalforsamling
Søndag 10. kl. 15 Den årlige svømmeprøve i Greve svømmehal
Søndag 17. kl. 10–16 Åbent hus i roklubben
Fredag 29. kl. 19 Robassin for nye kaniner
Weekend 30.4.–1.5. 1. instruktionsweekend for inriggere

Maj
Onsdag 4. kl. 18 Sidste bankospil på Krogårdskolen
Weekend 21.–22. kl. 9–16 2. instruktionsweekend for inriggere
Mandag 30. Kajakinstruktion start

Juni
Lørdag 4. kl. 15–17 Entringsøvelser kajakkaniner i Greve Svømmehal
Søndag 12. Tur fra Næstved til Enø
Torsdag 23. Sankthansaften i roklubben
Uge 26. Ferielangtur – Gudenåen 

August
Weekend 20.–21. Tur til Præstø Fjord

September
Søndag 4. Københavns kanaler (inriggere og kajakker)

Aktivitetskalender for DFfR og Sjællandskredsen samt DKKF er sat op på tavlen 
i klubben, hvor man også kan se nærmere vedr. ovennævnte arrangementer. 
Ma te ri a le om ture og ar ran ge men ter fi n des for in rig ge re i den røde map pe i 
klub ben, og for ka jak i den grøn ne map pe. 
Se også kalenderen på GRs hjem me si de: www.greveroklub.dk


