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På sidste generalforsamling som fandt sted 19 februar 2020, var verden helt normal. 21 dage efter lukker 

Danmark og Nyborg Roklub ned.  

Som formand og bestyrelse har vi brugt meget tid på restriktioner. Derfor har vi nu igen måtte udsætte en 

begivenhed – denne gang generalforsamlingen. Derfor kan du nu læse formandens beretning online, for at 

afkorte generalforsamlingen, som med stor sandsynlighed bliver udendørs. Der har været mange 

overvejelser i det år der er gået, og opgaver man ikke troede på man skulle lave. Som jeg sidder og skriver 

denne tale, ser det nu ud til at der snart er normale tilstande på vej. Jeg håber på at vi i løbet af sommeren 

2021 stort set har ”normale” tilstande i klubben igen, og at næste indendørs sæson bliver uden 

restriktioner. Men covid19 har kostet på antal møder, og meget af tiden er gået med restriktioner og andre 

Corona op- og nedlukninger. 5 bestyrelsesmøder heraf 2 online er det blevet til, så det er næsten en 

halvering. Inge Bredahl er blevet 80 år, og trækker sig fra bestyrelsen til denne generalforsamling. Vi vil 

gerne sige tak til Inge for det store arbejde med formiddagsafdelingen hun har ydet i mange år, og for de 4 

år hun har siddet i bestyrelsen. TAK Inge. 

Er der så slet ikke sket noget i det år der er gået, jo der er sket meget trods en masse aflysninger. Den helt 

store ting er vores 2 nye hejseværker, samt de tilhørende bådvogne som heldigvis kunne sættes op trods 

nedlukning, og er nået at blive brugt i 2020 en del. Nu har vi plads i bådhallen, og faktisk lavet en outrigger 

og en inrigger hal. Efter salget af Hvalborg, er det nu delt op i coastal/outrigger hal, samt en inrigger hal dog 

med et par singlescullere i blandt.  Det var en stor investering, men det er alle pengene værd. 

Hejseværkerne blev lidt billigere, da vi samarbejdede med Lyngby Roklub, som også skulle have 

hejseværker. Så begge klubber fik ”mængderabat”. Hejseværkerne har givet plads i bådhallen til nye 

spændende både, nemlig de 2 nye coastalbåde en 1x og en 2x. De er foreløbigt lejet til og med 

standerhejsning 2021. Hvis de bliver en succes, køber vi bådene eller nogle spritnye. Lejebeløbet fratrækkes 

prisen på bådene.  

Coastalbådene skal samme med alle vores andre både, bruges til et nyt tiltag/forsøg som er døbt 

”Sportsroning”. Stort set alle instruktører har været på sportsroningskursus i efteråret – stort set det eneste 

kursus fra DFfR i efteråret 2020 der blev til noget. Meningen er at vi allerede imens denne tale er online på 

hjemmesiden, er i gang med sportsroning hver onsdag. Sportsroning er struktureret træning i max 1 – 1 ½ 

time. Opvarmning – teknik – og intervaltræning på vandet. Det bliver en sjov sæson. Vi har valgt at flytte 

roningen fra tirsdage til mandage. Så nu er der ”alm” roning mandag og tirsdag samt sportsroning onsdag. 

Trods et hårdt år for idrætten, er vores klub sluppet forholdsvis billigt. Der har været udmeldinger, men 

ikke i et omfang der er bekymrende. Nogle danske roklubber har mistet op til 40% af deres medlemmer. Vi 

er kommet igennem krisen med et rigtig flot årsresultat, som gør vi kan komme videre når vi åbner igen. Vi 

står klar med topmotiverede instruktører, nye spændende både, samt en indbydende klub, som nu også 

står med en renoveret førstesal. Det skal nok blive godt igen. 

Ro4livet, pulsogstyrke, formiddagsroning samt rospinning har kørt frem til jul, med 10 personer på grund af 

forsamlingsforbuddet idendørs. Jeg håber at vi til september igen kan køre med fulde hold. Alle tiltag er en 

stor succes for klubben. Som det ser ud lige nu, er der måske mulighed for indendørs træning fra 6 maj.  

Fremtiden – som er en tid der for alvor starter når de fleste restriktioner er ophævede, så vi kan være den 

sociale klub vi er. Bestyrelsen skulle have lavet en workshop med overskriften ”Fremtiden” i januar, men 

den måtte vi aflyse på grund af forsamlingsforbuddet. Vi har tænkt os at afholde den når vi må igen. 



Workshoppen er en workshop om de næste 5 år i roklubben. Hvordan skal vi udvikle os, og hvad skal vi så 

investere penge og tid på. Den 5 års investeringsplan vi lagde frem i 2018 og som gik frem til 2023 er vi nået 

rigtig langt med, så det er tid til en ny plan, som måske også går lidt dybere.  

 

Af fremtidige investeringer ligger der ansøgninger ude på forskellige ønsker. En ny trailer, en ny kapronings 

dobbeltsculler og fliser rundt om roklubben. Nyborg Kommune har droppet ud af den mundtlige aftale om 

betaling og udlægning af fliser, så vi må nu selv finde penge og timer til at lægge dem. 

Til sidst vil jeg gerne som formand for Nyborg Roklub sige følgende: 

Jeg glæder mig helt vildt til at se jer alle igen, og glæder mig til at se klubben leve igen. Lad os sammen lære 

af mange måneders isolation, og glæde os til fællesskabet sammen.  

Nyborg Roklub længe leve. 


