
Meddelelse fra bestyrelsen angående henvendelse om passive medlemskaber pga. corona-begrænsingerne. 

 

 

Vi har på det seneste bestyrelsesmøde drøftet en henvendelse ift. passive medlemskaber i roklubben, grundet den 

begrænsede mængde af aktiviteter, især i vinterperioden grundet Corona. 

Der har været en bekymring for, om vi mister for mange medlemmer pga. fastholdelsen af vores normale kontingent på 

trods af, at der fx ikke har været vintertræning indendørs, svømmehalsbesøg osv. i samme omfang som normalt. 

Fortsat kan vi endnu heller ikke benytte træningslokalet i Søsportscentret. 

 

Ift. mulighederne og konsekvenserne ved fx at sætte kontingentet ned eller helt nulstille det i perioder, så har vi vurderet 

på dette ift. klubbens udgifter. Der er mange ting, der vejer for og imod, men vi vil gerne dele vores tanker omkring dette: 

 

Mange af de klubber, der nedsætter kontingenter som fx fodboldklubber og håndboldklubber har tit en reduktion i deres 

udgifter, når aktiviteterne står stille. Fx skal de ikke betale hal- og baneleje, evt. lønnede trænede får ikke løn, stævner 

skal ikke betales for osv. 

I Assens Roklub har vi ikke mange af sådanne udgifter, som er afhængige af aktivitetsniveauet. Dette skyldes blandt 

andet at husleje, forsikringer osv. stadig er på fuldt betalingsniveau, uafhængigt af, hvor lidt og meget aktive vi er. 

Desuden har der været udgift til ny fliselægning på bådpladsen, samt bestilling af ny båd. 

 

Da al instruktion og andet arbejde i klubben foregår frivilligt og ulønnet, så har vi heller ingen reduktion i udgifter på den 

front, hvilket jo skyldes en masse mennesker engagement, som vi virkelig værdsætter i klubben, men altså ikke udbetaler 

lønkroner til. Samtidig har vi ikke modtaget støtte fra hjælpepakker eller lignende. 

Så vi har altså i grove træk ca. de samme udgifter, som vi plejer at have. 

 

Ift. mængden af kontingentbetalende medlemmer, så vil der – i normale tider - i klubben altid være en vis afgang og 

tilgang af medlemmer. Dette skaber normalt et forholdsvist stabilt antal medlemmer og dermed kontingentindbetalinger. 

Dette forholder sig lidt anderledes i denne tid, hvor vi ikke rigtig får så mange nye medlemmer grundet de manglende 

aktiviteter. Dog er der – som altid – en vis naturlig afgang af medlemmer. 

 

Derfor har vi besluttet at fastholde kontingentet som det er, selvom vi godt ved, at især vinteraktiviteterne har være kraftigt 

reducerede i år. Dette gør vi for at forsøge at fastholde en nogenlunde solid økonomi i klubben, så vi er sikker på at 

kunne dække udgifterne. 

Vi krydser fingre for, at tingene løsner sig væsentligt op i takt med at vaccinationsprogrammet bliver gennemført og at 

klubaktiviteterne derfor snart er tilbage på sædvanligt niveau. 

 

Derfor håber vi på forståelse for vores beslutning om at fastholde kontingentbetalingen på vanligt niveau, da vi gør dette i 

håbet om, at klubbens økonomi består på et nogenlunde sikkert fundament. 

Det er ingen hemmelighed, at vi alle får mindre ud af det, når vi ikke har kunnet gå i træningslokalet, i svømmehallen og til 

tirsdagstræningen over vinteren, men vi tænker samtidigt, at vi også alle har stor interesse i, at klubben kommer trygt 

igennem denne krise. 

Vi håber og tror meget på, at den nu overståede vinter med mange restriktioner, ikke bliver gentaget fremadrettet, når 

vaccinationerne er udrullet. 

 

Vi er naturligvis altid åbne overfor en diskussion af dette, da bestyrelsen som sådan jo blot varetager medlemmernes 

interesser. Men nu har I i hvert fald hørt vores overvejelser om, hvorfor vi ikke har nedsat kontingentet og lavet passive 

medlemskaber i roklubben.  


