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Når isen slipper sit tag
For første gang i adskillige år har Furesøen været dækket af is. Nu varer det ikke længe, før der
begynder at være frit vand ved bådebroen. Det trækker gevaldigt for at komme ud at ro igen. Og
spørgsmålet rejser sig, hvornår kan dette lade sig gøre?
Romappen er tydelig: ”Roning er forbudt i områder med is.”
Så vi er nødt til at vente til der er isfrit.
For en del år siden, i Furesø Roklub, var der en gruppe utålmodige roere, der huggede en rende ud
til det isfri område. De overså imidlertid, at is på vandoverfladen har skarpe kanter og skærer i
båden som en sav. Det gælder både træbåde og glasfiberbåde. Så forsøget på at komme tidligt på
søen endte med skader på bådene.
Det er ikke bare den tykke is man skal frygte, der i værste fald kan slå hul i båden. Det gælder i
særdeleshed også tynd glasklar is. Der kan således komme svære skader på bådene, hvis de tages
ud for tidligt, og hvis der uforvarende ros fra isfrit ind i isdækket område. Så vær tålmodige og
vent til det er sikkert at ro – også for bådene.

Den udsatte generalforsamling
Den store mødesal ved Hovedbiblioteket på Stationsvej er booket til den 27. april om aftenen.
Formen vil så blive bestemt af Corona situationen til den tid. En yderligere udsættelse kan
muligvis komme på tale, alt efter hvilke restriktioner der gælder til den tid.

Klubbens økonomi
Det af revisorerne godkendte regnskab for 2020 og det foreløbige budget for 2021 er vedhæftet
dette nyhedsbrev. Både regnskab og budget skal godkendes på den kommende generalforsamling.
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Kontingenopkrævningen
Kontingenopkrævningerne udsendes ultimo uge 10 for betaling inden starten af den ny rosæson
og senest den 1. april. Kontingentsatserne vil være de samme som sidste år.

Renovering af bade- og omklædningsfaciliteter
Renoveringen af de to toiletter på første sal er næsten afsluttet, og opfriskningen af herrernes
omklædningsrum og toilet påbegyndes i den nærmeste fremtid. Det er forventningen, at hele
projektet er afsluttet ved sæsonstart.

Udskiftning på posten som rochef
Velkommen til Marianne Vittrup som ny rochef per 23. februar 2021, og en stor tak til Claus Munk
Mikkelsen for den fine indsats som rochef de sidste to år. Marianne afløser samtidig Claus som
medlem af bestyrelsen.

Sæsonstarten
Standeren hejses lørdag den 27. marts kl 15.00. Yderligere information herom og om en mulig
arbejdsdag vil komme senere.

IT-kyndig til bestyrelsen (3. forsøg)
Efterlysningen i de to sidste nyhedsbreve af et medlem med IT kompetence til den kommende
bestyrelse har været resultatløs. Vi søger således fortsat efter en person med kompetence inden
for og interesse i IT. Opgaverne vil bestå i at være ansvarlig for computeren i bådhallen, at være
superbruger på Rokort.dk, evt. programmere udtræk fra rokort.dk, at administrere mailadresserne@birkeroed-roklub.dk og at være sekundant på hjemmesiden. Henvendelse til Niels
Ørnbjerg.

Medlemssituationen
Vi håber og tror selvfølgelig på, at alle klubben medlemmer har bevaret gejsten på trods af
Coronaen. Få kan vel sige sig fri for at have behov for mere socialt samvær, for at forbedre
konditionen og for at slippe af med nogle Corona kilo. Her er roningen jo en god hjælper. Og alt
andet lige går vi jo lysere tider i møde.
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Vi får rigtig mange nye kajakmedlemmer i år. Kajakskolen er fuldt besat, og flere forløb er på
programmet for nye kajakmedlemmer med eksternt grundkursus. Men indtil videre ser det lidt
sløjt ud på inriggersiden. I må endog meget gerne prøve at overbevise venner og bekendte om
roningens fortræffeligheder. Vi er synlige på kommunens hjemmeside over klubber og
fritidsaktiviteter, og vi annoncerer selvfølgelig i lokalpressen, når tiden er inde til at holde roskole.
Men erfaringen viser, at langt de fleste nye medlemmer kommer via mund til mund metoden.
Selv om det er dejligt at ro kajak, skal vi jo ikke ende som en ren kajakklub.

Status på vedligehold af inriggerne
Vinterens vedligehold af inriggerne har ligesom roningen været begrænset af Covid-19
restriktionerne. Vi har begrænset os til ’enkeltmandsopgaver’. Således er det årerne der har fået
fokus. Vi har fået nye årer til Sigma, samme type som vi indkøbte til Beta i efteråret. De øvrige årer
er gennemgået og udstyret med nye lommer (hvis slidte) og har fået malet årebladene.
Årebladene bærer tydeligt præg af at være anvendt til at støde fra med og som bådshage, og de
bliver skrammet, når de kører henover broen. Pas på dem. Vi har også skiftet vangerne på
sæderne på flere af bådene, så de glider bedre uden at ’hakke’.
Vi har imidlertid ikke kunnet udbedre de lakskader, der er opstået under sidste sommers roning,
både indvendigt og udvendigt på inriggerne. Det skyldes bl.a. de begrænsninger covid-19 reglerne
giver, da det kræver flere, der arbejder tæt sammen. Vi skal således være 3 til 4 personer når vi
skal vende en båd. Dette arbejde tager vi fat på, når covid-19 restriktionerne letter igen, og/eller vi
er blevet vaccinerede. Det kommer til at betyde, at der vil være både, der bliver taget ud af drift
for vedligehold i den aktive ro-sæson. Vi håber at alle viser forståelse for de gener det giver.
En del af de skader vi ser på inriggerne, skyldes bolte og andre fremstikkende elementer på
bådebroer og bolværk vi lægger ind til. Ved at anvende fenderne kan mange af disse skader
undgås. Vi skal i samme åndedrag erkende, at de har været vanskelige at anvende, og ikke mindst
at justere i højden. Vi prøver nu en enklere line og højdejustering af fenderne i inriggerne. Vi
håber, at det enklere system gør at fenderne bruges hver gang vi går til bro eller bolværk, og
dermed skåner bådene for skader.

Dødsfald blandt medlemmerne
Det er sorgfuldt, at vi hen over efteråret og vinteren har mistet gode rokammerater med Ronny
Kristensens, Niels Stubbes og Jonna Jespersens bortgang. Vi vil huske dem som gode medlemmer,
der alle på deres vis, og på konstruktiv måde, har bidraget til livet i klubben og dennes ve og vel.
Ære været deres minde.
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