Årsmøde i Roudvalget 2017.

Vi har ikke så meget at berette om, vedrørende fællesaktiviteter i det forløbne år, der har
været enkelte tiltag hvor roere på eget initiativ har arrangeret og aftalt nogle ture.
Vores både er vel vedligeholdte og der er ikke planlagt indkøb af nye, vi har dog indhentet
tilbud på en 4 åres inrigger fra Vejle Bådværft for, at holde os ajour med prisen og en
sådan koster i dag kr. 185,000,- excl. årer.
Vi skal ikke undlade at se på den bådtype der hedde Costalboat, som er vældig populær i
flere roklubber, det er en sikker bådtype og lidt mere spændende end traditionelle
inriggere og ville måske kunne tiltrække lidt yngre klientel.
Vi har bestilt 2 nye bådvogne til udskiftning af vognen til Viksø og til Nordstjernen,
vognene vil blive leveret i marts måned.
Medlemsantallet i klubben er faldende, men der er kommet flere formiddagsroere til, d.v.s.
det er formodentlig kajakroere der falder fra, måske til Torreby Kajakklub.
Vi har roet mere i 2016 end i 2015, se statistikken, 25 flere roture og 722 km mere end i
2015, trods at vejret ikke altid viste sig fra sin bedste side i sidste rosæson.
Vi skal dog alle gøre en indsats for, at gøre vores rosport mere kendt, vi skal fortælle om
de dejlige oplevelser, vores fællesskab, den gode motion etc. Mange af os er oppe i årene
og det kniber med, at få yngre medlemmer, vi har ingen ungdomsafdeling mere og slety
ingen børn, baglænsroning er ikke spændende nok for unge mennesker.
Vi har Havnens dag den 10. juni og her skal vi og det er et must, repræsentere roklubben,
vi skal have et par både ved kanalen ved slotsbryggen og et par både ved pontonen her
ved roklubben og roklubben skal have åbne døre og vi skal bruge frivillige aktive roere til,
at kunne tage interesserede ud på prøveture, bare lige en lille rundtur, så man kan få en
fornemmelse af roteknikken og følelsen, vi arbejde på brochurer. Inger og undertegnede
er med i udvalget der hedder Vild med Vand, sammen med øvrige klubber her i havnen,
dykkere, lystfiskere, Sejlklubben Vikingen og Guldborgsund Motorbådsklub, samt Roreby
Kajakklub og Sejlklub, hvor vi skal forøge, at gøre besøg på havnen attraktivt og få flere
til, at interessere sig for aktiviteter på vandet.
Jeg har tænkt på en helt ny sportsgren på vandet der hedder Stand Up Padle, som er en
sportsgren der virkelig griber om sig rundt omkring, det kunne være en ny aktivitet i
roklubben, feks. har Præstø en klub der hedder Præstø Kajak og Padleklub og der er
virkelig gang i den sport.
Vi skal løbende udvikler os og finder på nye tiltag, Tal begejstret om klubben ude i byen.

