
En stille generalforsamling efter en alt for stille rosæson i 2020, men nu med LYS for 

enden af tunnelen 

Sakskøbing Roklub holdt generalforsamling tirsdag den 8. juni, og 21 medlemmer deltog i 

det varme klublokale. Her er lidt fra min beretning:  

Jeg bød velkommen til generalforsamlingen – en begivenhed, som vi har ventet længe på 

kunne afholdes efter nedlukning, restriktioner og en masse nye ord og begreber i vores 

hverdag. Jeg er meget glad for, at vi nu kan mødes fysisk om end ikke alt er normaliseret. 

Der er gået godt 14 måneder siden vi sidst mødtes til generalforsamling på et tidligt 

tidspunkt i marts, hvor vi ikke vidste, hvad der ventede os af udfordringer. 

Det har været 14 måneder med udfordringer, og vi har bestræbt os på, at holde os og jer 

opdateret på gældende retningslinjer. Vi har desværre mistet ca. 20 medlemmer, som ikke 

kunne trives med alle disse restriktioner eller har brugt anledningen til at revurdere deres 

engagement.  

De udendørs aktiviteter har haft de bedste betingelser for at mødes under 

Coronanedlukningen og dyrke rosportens glæder. Dog har der været nogle begrænsninger i 

holdstørrelse og krav om afstand. Der er nu åbnet for alle muligheder for at komme ud at 

opleve den dejlige fjord. Vi holder roaftener hver tirsdag og torsdag, hvor vi mødes kl. 

17:30.  

De indendørs aktiviteter (romaskiner, løbebånd, cykel, crosstræner mv.) har i flere 

omgange været ramt af nedlukninger. Derfor var der i en periode omkring jul/nytår mm. 

været mulighed for at låne er romaskine med hjem og træne hjemme. På et tidspunkt blev 

det muligt at træne sammen med afstand uden for. Og vi har flyttet romaskinerne rundt 

efter vejr og vind, men har nu mulighed for at flytte en del af aktiviteten tilbage til 

motionsrummet. 

Lyset begrundes bl.a. i et NYT tilbud – ”lær Stand UP Paddeling” 

Sidste sommer modtog vi et flot tilskud på 45.000 kr. fra Guldborgsund Kommune/Puljen 

”Bevæg dig for Livet” til at starte en SUP-afdeling. Vores mål var at tiltrække nye 

medlemmer og gerne nye unge medlemmer. Vi har også modtaget penge fra OK-fonden og 

Lollandsfonden til projektet. Mai og Emmy Wandrup har taget instruktørkursus. Her i 

weekenden er der gennemført et instruktørkursus her i SR. Så nu håber vi at ansøgningens 

mål om 10 nye medlemmer under 25 år og fastholdelse af nuværende medlemmer kan 

indfries.  

Afslutningsvis kunne jeg fortælle, at vi har et ÅBENT HUS-ARRANGEMENT i støbeskeen, 

som kan vise, alt hvad vi har at byde på. DET ER JO HELE 4 TING I EN KLUB: kajak, SUP, 

baglængsroning og indendørs motion. 

Beretningen blev godkendt. 



Morten Borg Jensen fortalte om klubbens ungdomsafdeling og om en meget anderledes 

kaproningssæson, hvor der ikke blev afviklet en almindelig kaproning i 2020. 

Ergometerstævnerne blev afviklet i egne klubber eller hjemme ved at koble sig på 

Internettet og på den måde ro mod andre i samme aldersklasse. Carl Dunch og David 

Wandrup klarede sig fint. Flotteste resultat klarede Carl, der på aftenen modtog hele 4 

medaljer, som var vundet i løbet af vinteren. David, der nu ror U23 er kommet i et skrapt 

selskab, men havde også klaret sig godt. Pia Isaksen og Mai Wandrup deltog også i CoROna 

- turneringen – Pia med en bronzemedalje til resultat. Flot på trods. Vi ser frem til lidt mere 

normale forhold i 2021. 

Klubben har en sauna, som ikke fungerer rigtigt. Svend Rykær fortalte om planerne for at 

opgradere den. Bestyrelsen har givet grønt lys til at bruge nogle penge til dette. 

Kasserer Arne Larsen fremlagde det reviderede regnskab, der udviste et overskud på ca. 

50.000 kr. mod et budgetteret underskud på ca. 30.000 kr. Bl.a. har ungdom/kaproning ikke 

brugt deres budget pga. aflysninger og et beløb til overdækning af containere er ikke brugt. 

Arne fortalte om betaling af negative renter for klubbens indestående. Hvilket affødte 

forslag om, at vi tænker udvidelse af motionslokale og afholdelse af 

medlemsarrangementer. 

Valg af bestyrelse 

Svend Rykær blev genvalgt, Jørgen Wandrup og Søren Sandfeld trådte ud af bestyrelsen. 

Mai Wandrup og Morten Borg Jensen blev valgt ind i bestyrelsen. Anne-Käthe Hansen blev 

genvalgt som suppleant og Karen Bressing blev nyvalgt suppleant.  

Kasserer uden for bestyrelsen – Arne Larsen blev godkendt, og kontingentet fortsætter 

uændret. 

Dermed kunne vi afslutte en stille generalforsamling og udtrykke håbet om 

medlemsfremgang og engagement. 

   

 

  


