TALE VED STANDERHEJSNING 1. APRIL 2012.
Velkommen til alle:
Vi har i vinterens løb igen formået at afholde succesfulde arrangementer. Det ville
ikke være en muligt hvis ikke der var nogen roere til at bakke op omkring disse
arrangementer.
Julefrokost-Nytårskuren-8GP 60+ og 35+ foredrag-vinsmagning-curlingforårsklargøring sidste søndag og nu endelig fremme ved det vi alle har set frem til –
standerhejsningen. (tak til alle) En stor tak fra best. Til seniorerne for deres store
sammenhold onsdag formiddag.
Julefrokosten som søren, Lene med flere stod for. Nytårskuren som AM og Ruth stod
for (tak til jer)
Rospinning er blevet et hit rundt om i de fleste roklubber. Det er det også i varde.
Lone og Susanne har været på kursus og tovholder. Flotte resultater i 8.GP 60+ en 2
plads – 35+ mix en 3 plads. Og 4-35 mix en 5 plads (tillykke med dem)
Foredrag – Vibeke fra hendes tid i den store verden og Bente og Finn som kreerede
en formidabel middag. Tak for det
Vinsmagning med Skovgaard vine som kom ind fra kulden og leverede varen, suppleret
med tapas fra slagter Martin. En aften vi vel alle husker.
Curling hvor varde roklub for en gangs skyld kom lidt på glatis. Med efterfølgende
sublim grill menu i Fun World.
Der er etableret internet i varde Roklub fordi vi har taget en digital registrering i
brug. Lene, Finn, Tage og Steffen har udført et kæmpe stykke arbejde som betyder
at rokort i dag er en integreret del af vores hjemmeside. Det er vi glade for og
venter os meget af. (en stor tak til jer for det) (i den forbindelse skal nævnes) At
Lene vil demonstrere Rokort for alle – især styrmænd skal kunne bruge det ved
indskrivning af besætning.
Der har været afholdt internt korttursstyrmans kursus. Følgende har bestået
teorien. Vibeke Jørgensen, Susanne Hagen, Kirsten Simonsen, Ragna Helt, Kasper

Ladefoged, Susanne Jensen, Carsten Wester og Benny Schmidt. (tak til John og
Lene)
Sidste søndag havde vi forårsklargøring med et imponerende fremmøde. Når så mange
roere bakker op er det ingen sag at få udført de mange forskellige praktiske opgaver
under Mottoet man må yde for vi kan nyde en dejlig frokost når det hele er klargjort.
(vi vil i bestyrelsen gerne sige tak til alle der bakkede op)
Vi har også udvidet staben af instruktører. Ida og Allan har gennemført DffR kurser
her i vinter og vil nu være klar til at træde ind og hjælpe når roskolen starter.
(tillykke til jer)
Jeg vil gerne rette en tak til hele bestyrelsen for den indsats og de opgaver der er
blevet løst i løbet af vinteren. Vores best.møder, deltagelse i netværksmøder Ågruppemøder, Åens dag.

Når jeg skimmer ned over vores aktivitetskalender kan det godt gi sved på panden. Vi
starter allerede her i påsken med at 10 roere tager til Århus igen på teknikkursus, Ro
skole start, radiosposts, ugeavisen, Venø rundt, langtur Ro-skoleafslutning, Åens dag
med åbent hus. Randers tur, Vi ror Danmark rundt.
Roklubben forventer at deltage med 2-3 både i 4 af de 5 langdistance. Og mon ikke
Anne M, Ruth og Thomas igen vil prøve kræfter med jysk Marathon. 2 både deltager i
år i Sea Challenge Fyn. Aktivitetsniveauet er højt, men jeg har også en tillid til at vi
nok skal få logistikken til at hænge sammen.
Jeg har et håb om at den nye ro sæson er med til yderligere at udbygge de kvaliteter
som vi er kendt for. Varde Roklub skal være et godt sted at komme. Vi skal skabe et
socialt fundament, vi skal grine – ikke af hinanden men sammen med hinanden.
Jeg erklærer hermed Ro sæson 2012 for åbnet VEL ROET.

