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  Nu varer det ikke så længe…. 

 

 

 

 

Læs i dette blad: 
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Svømmeprøver 

Standerhejsning 
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Assens Roklub, Næsvej 30, 5610 Assens 

Tlf. 64 71 40 98  www.assens-roklub.dk 

 

Formand  Dorthe Toft, Kildebakken 1, tlf. , email dorthe@kildebakken.com  

 

Næstformand / Carsten Andersen, Rørmosevej 2, Aborg 

rochef  Tlf. 64 71 14 97, email: cva@pc.dk 

 

Kasserer Jesper Hansen, Toftevej 10, 5610 Assens 

 Tlf. 64711122, email j-b1122@pc.dk  

 

  

Sekretær  Jens Meesenburg, meesenburg@c.dk  

 

Kajakchef Steffen Jensen, tlf. 28 93 19 37, email: mail@kamande.dk 

 

 

Team URO Gitte Andersen, 64714965/29451261 

e-mail: Team-uro@hotmail.com 

 

Suppleant Gitte Andersen 

 Steffen Anderson 

 

Husforvalter Ole Dideriksen 64 71 29 20 

 

Materialeudvalg Arne K. Jensen 64 71 39 64 

 Carl Egon Petersen 64 71 19 02 

 Poul Julius Jensen 64 71 34 50 

 Kontakt til bestyrelsen: John Duus Hansen 

 

Formiddagsron.   Ingrid Thomsen  64 71 56 40 

 Peter Carlsen 64 71 52 91 

 

Kajakudvalg Steffen Jensen tlf. 64 71 19 21 

  Lasse G. Jensen  25380940 

 

Turudvalg Bente L. Christoffersen  64 71 11 22  e-mail: j-b1122@pc.dk 

  Flemming Rasmussen  64 71 46 11  e-mail: nira@mail.dk 

  Carsten Andersen 64711497 e-mail: cva@pc.dk 

  Jens Meesenburg

http://www.assens-roklub.dk/
mailto:cva@pc.dk
mailto:meesenburg@c.dk
mailto:mail@kamande.dk
mailto:Team-uro@hotmail.com
mailto:j-b1122@pc.dk
mailto:nira@mail.dk
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Nyt fra bestyrelsen 
 

 

Formanden har ordet 

Kære roere…. 

Foråret nærmer sig, og vi skal snart til at nyde sommerhalvårets glæder. For alle os i roklubben er det glæden 

ved vandet, der fylder meget. 

Vi går en sæson i møde, hvor vi skal tage vores nye sikkerhedsregler i brug til gavn for os alle og til irritation 

for nogle. Jeg håber selvfølgelig, at irritationen ikke vil overskygge vores fælles glæde over igen at kunne 

komme på vandet, og jeg håber også, at I der slår jer lidt i tøjret vil genoverveje jeres modstand og måske nå 

frem til at tænke, at ” så slemt er det jo heller ikke”. 

Jeg håber at den gode ånd vi oplevede under debatten på vores generalforsamling vil leve videre blandt os, 

når vi nu skal på vandet sammen. Jeg glæder mig i hvert fald til at opleve det. 

 

Noget andet som fylder meget i mig, er hvor godt vores klub fungerer med de meget forskellige medlemmer 

vi nu er: 

Børn, voksne, baglænsroere, kajakroere, mænd, kvinder, vinterbadere, hyggeroere, motionister. Der er plads 

til alle, og der er også plads til, at der ”ryger en finke af panden” en gang imellem. Lad os bidrage til at det 

kan fortsætte. Lad os bære over med hinanden – det kan vi komme rigtig langt med.  

Vi ses på vandet  

Dorthe 

 

 

Referat af Generalforsamling i Assens Roklub tirsdag d.12.02.2013 
 
Punkter henviser til dagsordenen, udsendt til alle medlemmer. Formanden bød velkommen. 
47 fremmødte. 
 
Ad. Pkt.1. 
 Valg af dirigent. 
 Bestyrelsen foreslår Hans K. Christensen. Ikke andre forslag. Hans er hermed dirigent. 
 Generalforsamlingen er rettidigt indvarslet med brev til alle medlemmer. 
 Ingen indkomne forslag, men bestyrelsens udkast til reglement om svømmeprøver behandles under 
punkt 4. 
 
Ad Pkt.2. 
 Beretninger 

a. Bestyrelsen ved formanden Dorthe Toft. 

Beretningen er udsendt til alle medlemmer med indkaldelsen 
Klubben har haft en god medlemstilgang. Vi er nu over 170 medlemmer -  både roere og kajakroere. 
Emner fra beretningen blev uddybet. Orientering om 2 kommende åbent hus arrangementer. 
Efterlysning af nogle, der vil påtage sig at lave klubblad. 
 

b. Rochefens beretning ved Carsten Andersen. 

2012 lå kilometermæssigt i den lave ende med 34.500km. Vi har ikke haft firmaroning og vejret har drillet en 

del dage. Gennemgang af arrangementer og deltagelse i disse. Deltagerantal fra 5 til 30 personer. 

Onsdags rogaranti har haft flere fremmødte end de forrige år. Fynskredsen er nedlagt og Ronetværk Fyn har 

ikke arrangeret fællesture som tidligere. Svømmehal har været rigtigt godt besøgt og mange har aflagt 

svømmeprøve. 

Uddeling af Kilometerslugeren: Jens Madsen har i 2012 roet længst med 1786 km – de fleste i kajak. 

 

c. Kajakchefens beretning ved Steffen Jensen. 

2012 har givet mange ny kajakmedlemmer, der er nu 45-50 kajakroere. Det giver bedre mulighed for at 

variere ture og der er kommet flere instruktører. Steffen Anderson har været på instruktørkursus og 

instruerer til ungdomsaftener 6-8 hver mandag. 
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Samarbejde med Glamsdalens Idrætsefterskole. De låner vores turkajakker til 2 årlige ture. Vi låner deres 

polokajakker og svømmehal. Den blæsende sommer har gjort det svært at gennemføre instruktion for nye 

kajakroere. Johnny Bøgeskov har givet sin kajaktrailer og 2 børnekajakker til klubben. 

Kajakudvalget er nedlagt, kajakroere refererer som alle andre til bestyrelsen. Der arbejdes med at klarlægge 

hvordan vi håndterer medlemmer med egen kajak og opbevaring af kajakkerne. 

Steffen tager sig af opsætningen af Rokort og håber vores ny internetforbindelse vil forbedre adgangen til 

Rokort. Steffen orienterede om problemer med at få hjemmesiden i drift. 

 

d. Ungdomslederens beretning ved Gitte Andersen. 

Team Uro består af Gitte, Dorthe, Anne og Steffen A.  

Yderligere kan de trække på Lasse Jensen og Helle Andersen. 

Der er stort fremmøde hver mandag og i 2012 var vejret godt om mandagen og særligt godt til 

madpakketurene. Der roes inriggere, gig og kajak. Fremmødet i vintersæsonen er også stort. 15-18 unge 

møder op. Bryggeriet Vestfyn har udlånt den gamle Assens hal nogle mandage til boldspil og der laves 

motion i salen og motionsrummet. Deltagelse i DM i indendørsroning i Gladsaxe og fynske mesterskaber i 

indendørsroning. Assens er sammen med Odense, Nyborg og Fredericia med i DFfR omkring de 

begyndervenlige Edon scullere og afholdt miniregatta her i september – på land for det var hård kuling og 

regn. Klubben er blevet tilbudt at overtage bådene og Sparekassen Fåborg har sponsoreret de 10.000. (ca. 

halvdelen). Vi er kommet med i et nyt DFfR projekt omkring aldersrelateret træning ATRO for de 12-18 årige 

og håber at få stor gavn af det fremadrettet. Vi har fået træningsprogrammer og 2 mandage deltagelse af 

Anders fra DFfR. Vi er en såkaldt CASE klub. 

URO kommunikerer via Facebook – det er en åben gruppe – alle er velkomne. 

Der blev uddelt flidspræmie for 300 roede km til Anne Algreen-Ussing – Anne sled hårdt for de sidste 

kilometer! 

e. Kammeratskabspokalen uddeles ved formanden Dorthe Toft. 

For 2012 blev pokalen uddelt til John Duus Hansen for den altid store velvilje til indsats for klub og 

vedligehold. 

 

Efter de forskellige beretninger var der åben debat fra medlemmerne. Spørgsmål omkring opbevaring af private 

kajakker, indkøb af båd, og vedtægter angående private kajakker. Spørgsmål til den manglende hjemmeside. 

Alle beretninger blev godkendt. 

 

 

Ad. Pkt.3. 

Regnskab ved kasserer Jesper Hansen 

Det trykte og reviderede regnskab blev uddelt. Opdelt i Budget 2012, Regnskab 2012 og Budget 2013. 

Indtægter og udgifter gennemgået. Øget medlemstilgang giver ca. 20.000 mere i kontingentindtægt end 

forventet. Øvrige indtægter fra Bryggeriet, Sea Challange og Aktive ældre. 

Udgifter ud over de faste til husleje og drift udgifter til 1 langtursstyrmandskursus og 2 kajakinstruktør kurser. 

Udgifter til etablering af internetforbindelse til bådhallen.  

Spørgsmål til udgiften vedr. betalingsservice samt en mindre post. 

Regnskabet godkendt. Bestyrelsen indstiller uændret kontingent. Budgettet godkendt. 

 

 

Ad Pkt.4. 

Indkomne forslag – ingen 

Debat vedrørende bestyrelsens oplæg til regler for svømmeprøver ved formanden Dorthe Toft 

Motivation for regelsættet blev gennemgået. Bestyrelsens ønsker om forbedring af sikkerheden blev skitseret. 

Herefter var der mange indlæg og livlig debat om den måde oplægget blev opfattet – fra meget positiv støtte til 

meget negativ afstandstagen. 

Forslag om at alle er iført selvoppustelig vest. Bestyrelsens indstilling er at alle, der ikke har aflagt svømmeprøve 

ror kystnært med oppusteligt vest. 

Tilkendegivelser om uligheden for ny roere og medlemmer fra før 2013. 

Formanden afslutter debatten med tak for gode input  og medgiver at regler ikke altid er logiske på alle punkter, 

og at der er plads til forbedringer. Bestyrelsen reviderer regelsættet og prøver at fjerne uklarheder. 
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Ad Pkt.5. 

Valg ved dirigenten 

a. Kasserer. På valg Jesper Troels Hansen. Modtager genvalg. Ingen andre forslag. Genvalgt. 

b. 2 Bestyrelsesmedlemmer. På valg Carsten Andersen. Modtager genvalg. Ingen andre forslag. Genvalgt. 

Mads Hjelm udtræder af bestyrelsen af helbredsmæssige årsager. 

Bestyrelsens forslag Jens Meesenburg. Jens valgt for 1 år – Mads’ resterende periode. 

c. 2 Bestyrelsessuppleanter. På valg Steffen Anderson og Gitte Andersen. Modtager genvalg. 

Ingen andre forslag. Begge genvalgt 

d. 2 revisorer. På valg Flemming Rasmussen og Hans K. Christensen. Modtager genvalg. 

Ingen andre forslag. Begge genvalgt 

e. Revisorsuppleant. På valg John Duus Hansen. Modtager genvalg. Ingen andre forslag. Genvalgt. 

 

Ad. Pkt.6 

Eventuelt 

 Forslag om andet opbevaringssystem til redningsveste. Tove Thomsen 

 Ros til bestyrelsen for det store arbejde. John Duus Hansen 

 

 

Formanden Dorthe Toft: Generalforsamlingen afsluttet med tak for god deltagelse og stort fremmøde.  

 

 

 

 

 

 

 

”Ny” bestyrelse i Assens Roklub 

Generalforsamlingen d. 12 februar 2013 blev bestyrelsen genvalgt dog med én ny mand på posten. Mads 

Hjelm træder ud af bestyrelsen af helbredmæssige årsager. Jens Meesenburg blev valgt ind. Efter 

generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 

 

Formand: Dorthe Toft 

Næstformand og rochef: Carsten Andersen 

Kasserer: Jesper Troels Hansen 

Kajakchef: Steffen Jensen 

Sekretær: Jens Meesenburg 

Suppleant og Team-uros repræsentant: Gitte Andersen 

Suppleant: Steffen Anderson 

Tak til Mads for indsatsen i bestyrelsen. 

Velkommen i bestyrelsen til Jens. 

Tak for et godt fremmøde og en god debat på generalforsamlingen.  

 

Med roerhilsen bestyrelsen 
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Regler om svømmeprøver i Assens Roklub 
 
 
Disse regler gælder fra standerhejsning sæson 2013, og indtil de ændres af bestyrelsen. 
 
Reglerne vil vi sammen udvikle efterhånden, som vi får erfaring med dem. De skal i deres endelige form skrives ind i 
Assens Roklubs reglement. 
 
 
 
Generelle regler: 
 
1. Alle medlemmer der vil ro i klubbens robåde, og som er indmeldt i 2013 eller senere, skal have aflagt en 300 

meter svømmeprøve. 
 

2. For medlemmer der vil ro i klubbens robåde, og som er indmeldt før 2013, gælder at svømmeprøven kan 
undlades, hvis de udelukkende ror kystnær roning inden for klubbens daglige ro område, og samtidig er iført 
redningsvest. 

 
3. Alle medlemmer som ønsker at ro i klubbens kajakker skal, uanset indmeldelsesdato, have aflagt 600 meter 

svømmeprøve. Det gælder også roere i egen kajak, hvis de deltager i nogen form for klubrelateret roning. 
 
4. Det er ikke tilladt nogen roere at deltage i langtursroning uden at have aflagt svømmeprøve, jf. DFfR’s 

langtursreglement. Ej heller at deltage i kajaklangture jf. Dansk Kano- og Kajakforbunds reglement. 
 
5. Der er generel dispensation for kommende medlemmer og gæster der vil have en kort introduktion til Ro- og 

kajaksporten. F.eks. i forbindelse med instruktionsforløb, åbent hus dage og lignende arrangementer. 
a. For disse roere gælder at de mundtligt skal bekræfte at de kan svømme 300 meter. 
b. De skal være iført redningsvest. 
c. De skal være ifølge med en instruktør, der har ansvaret for at introduktionen foregår så sikkert som 

muligt. Det vil sige inden for 100 meter fra kysten, og kun under vejr- og strømforhold hvor instruktøren 
skønner det fuldstændigt forsvarligt. 

d. De skal inden de eventuelt frigives som roere aflægge 300- henholdsvis 600 meter svømmeprøve. 
 
 
 
 
 
 
Om svømmeprøven: 
 
1. Svømmeprøven består af enten 300- eller 600 meter uafbrudt svømning. 
 
2. Svømmeprøver skal aflægges årligt, enten i svømmehal eller i havet. 
 
3. En livredder fra pågældende svømmehal, eller en anden person bemyndiget af Assens Roklubs bestyrelse, skal 

overvære svømningen og underskrive et svømmebevis som afleveres til bestyrelsen. 
 
4. En svømmeprøve aflagt i august eller senere tæller for den følgende ro sæson. (Dette for at give flere mulighed 

for at aflægge svømmeprøve i havet på et tidspunkt, hvor vandtemperaturen er højest) 
 
5. For kajakroere gælder, at hvis prøven aflægges i havet, kan roeren være iført normalt sikkerhedsudstyr. Det vil 

sige våd- eller tørdragt og redningsvest. (Men ikke ”kun” redningsvest.) 
 
6. Oplysningerne om svømmeprøve nulstilles hvert år, inden standerhejsning, i ro journalen. 
 
 



 7 

 
 
 
 
 
Om brug af redningsveste: 
 
1. Kajakroere skal altid bære redningsvest. 
 
2. Assens Roklub stiller et antal CE godkendte ”kajakveste” til rådighed. 
 
3. Roere i robåde skal bære redningsvest, hvis de ikke har aflagt svømmeprøve for indeværende sæson. 
 
4. Assens Roklub stiller et antal CE godkendte oppustelige redningsveste til rådighed for roere i robåde. 
 
5. Assens Roklub vedligeholder de redningsveste som klubben stiller til rådighed. 
 
6. Det er absolut tilladt, at bruge egen redningsvest. Vedligehold af egen redningsvest påhviler roeren selv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om kystnær roning, dagligt ro område mm.: 
 
1. Ved kystnær roning forstås roning inden for 300 meter fra kysten. 

a. Det skal dog tilstræbes at kystnær roning foregår inden for 100 meter fra kysten. Roning så langt som 300 
meter fra kysten bør kun foregå for at komme uden om bundgarn og lignende. 

 
2. Klubbens daglige ro område defineres som strækningen fra Å Strand Camping i syd, til Weddelsborg Hoved i nord. 

a. Turen rundt om Baagø defineres også som en del af Assens Roklubs daglige ro område. Men da der er 
mere end 600 meter over (300 meter + 300 meter), er turen kun mulig for medlemmer der har aflagt 
svømmeprøve. 

 
3. Langtursroning defineres som al roning uden for Assens Roklubs daglige ro område. 
 
 
 
Om Styrmænds og Turlederes ansvar: 
 
Det er til enhver tid styrmandens eller turlederens ansvar at overholde ”Tur efter evne” princippet. 
Det vil sige at styrmand eller turleder inden turen bedømmer, om den planlagte tur er forsvarlig i forhold til de 
fremmødte roere. 
Som en del af denne bedømmelse skal indgå, om roerne kan svømme, og om de bærer redningsvest. Turen 
tilrettelægges herefter, så den overholder ovenstående regler. 
 
 
 
Bestyrelsen i Assens Roklub 
Den 24. februar 2013 
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Standerhejsning 6. april 2013 

Foråret nærmer sig, og vi glæder os allerede til at komme på vandet igen. Enkelte af vores seje kajakroere har 

roet gennem vinteren, og en stor flok af vores seje formiddags- og morgenroere har kastet sig ud i Lillebælt 

flere gange om ugen hele vinteren igennem. Dejligt med liv i klubben også i vinterhalvåret….men nu skal vi 

så snart på vandet igen, og vi håber selvfølgelig på en fantastisk rosæson med spejlglat vand og tørvejr – ja 

man har jo lov at håbe  

 

Lørdag d. 6. april vil det altså glæde os at se så mange som muligt til standerhejsning. Bemærk pga. påsken 

har vi rykket begivenheden en uge i forhold til skift mellem sommer- og vintertid. 

Vi starter med kaffen kl. 15 

 

- Herunder sørger Gitte, årets nummerpige, for årets kilometerlotteri. Husk at få penge med hjemmefra! 

Vi hejser standeren kl. 15.45 

Vi døber Edonscullerne kl. ca. 15.55. Sparekassen Faaborg deltager som sponsor af 10.000 kr. til køb af 

bådene. 

Nogle vil måske på vandet herefter. 

Så tænder vi grillen, og dem, der har lyst til at være med til at spise – det koster 100 kr.- kan tilmelde sig på 

opslag i bådhallen eller ringe eller maile til Dorthe: 24808161/dorthe@kildebakken.com.  

 

Vi glæder os til at se jer og til at ønske jer alle en dejlig rosæson 2013. 

 

Med roerhilsen 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rogaranti-Fællesroning. 
 

Vi starter i år med rogaranti onsdag den 10-4-2013 kl. 17.00. Vi regner med en tur på ca. 2 

timer for såvel kajakker som baglænsroere. Derefter er der fællesspisning – et let måltid til ca. 

30 kr. Tilmelding til spisning senest søndag den 7-4 på liste i bådhallen.  

  

Frem over vil rogarantien være onsdag kl. 18.00, hvor der vil være en rovagt. 

 
Fællesroning for frigivne roere starter søndag den 14-4-2013 kl.9.00 

 

                                         
 

 
 

mailto:24808161/dorthe@kildebakken.com
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Rengøringsplan 

 

 

 

 

Klublokale: Aftørring af køkkenbord og borde. 

 Fejning og evt. vask af gulv. 

Hems: Aftørring af bord, køkkenbord og komfur. 

 Fejning og evt. vask af gulv. 

 Køjerum og ungdomsrum rengøres altid af URO. 
Toilet: Rengøring af håndvask, toiletkumme og gulvvask. 

 

Rengøringsmidler står under vasken på hemsen og i klublokalet. Kost og gulvskrubbe står i køjerum på 

hemsen. 

Rengøringen udføres gerne sidst på ugen eller i weekenden. 

 

 

Uge 

nr. 

Navn Nr Navn Nr 

06 Dorthe Toft 281 Line D. Hansen 848 

08 Jejer Manniche 704 Ole Gundersen 862 

10 Marianna Pedersen 407 Vivi Pedersen 795 

12 Onsdagsholdet  m.fl    

14 Magnus A. Ussing 919 Lasse G. Jensen 387 

15 Peter Skovgaard Iversen 910 Tobias Naamansen 911 

17 Lars S. Andersen 836 Helga Riis 838 

18 Bodil Pedersen 881 Lilli Staal Hansen 889 

19 Flemming Rasmussen 269 Carsten Andersen 370 

20 Else G. Schmidt 582 Kirsten Kristiansen 593 

21 Ellen Hansen 359 John Hansen 500 

22 Steen Bondo 876 Jan Seneca 896 

23 Stephan Woelner 883 Jens Gravesen 892 

24 Bente L. Christoffersen 166 Jesper Hansen 663 

 

 

Planen fortsætter i næste nummer af Riggen. 

Hvis I mangler en nøgle, eller der er spørgsmål til rengøringsplanen,så  kontakt   

     Carsten A 
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Aktivitetskalender 
 

 

Dato Tidspunkt Aktivitet 
Hver onsdag indtil 

standerhejsning 

19.30-21 Gymnastik 

6. april 15 

15.45 

15.55 

 

18 

Standerhejsning kaffe 

Standeren hejses 

Båddåb 

Mulighed for en rotur 

Spisning med grill 

10. april 17 Første rogaranti 

Med efterfølgende 

fællesspisning 

14. april 9 Første fællesroning 

Herefter hver søndag indtil 

standerstrygning 

17. april 18 Rogaranti 

Herefter hver onsdag til 

standerstrygning 
 

 

 

 

 

 

 

 Kære medlemmer 

 

Vi  har besluttet, at vi ikke længere vil være redaktører af Riggen. Vi har 

foreslået bestyrelsen, at bladet integreres i hjemmesiden, da man 

alligevel skal på hjemmesiden for at hente bladet.  

Vi vil imidlertid sige tusind tak til alle jer, der har læst vores blad, og til 

alle jer, der har sendt artikler og billeder i årenes løb. 

 

Vivi og Pia 

 
 

 

 

 

 


