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Kan man være glad
for lidt, har man
meget at være glad
for!

Julestue
Torsdag
den 1. december kl. 19.00
i Roklubben.
Vi skal danse om juletræet,
og du skal medbringe en gave
til ca. 20 kr.
Vel mødt.

Kanindåb 2005
– dåben der løb
ud i Furesøen
– Ærgerligt Ærgerligt!
Der var engang en roklub – nej I får
ikke et eventyr – for det er det ikke !
2005 vores jubilæumsår startede perfekt, vi var alle helt på mærkerne m.h.t
til vores jubilæum og alt sammen gik
lige som det skulle, vi fik et flot og fint
jubilæum.
Roningen fra standeren blev sat og
indtil dato har også været fin – vi har
haft 2 roskoler, 1 styrmandskursus
som alle gik godt og vores kaproer har
også haft en forrygende sæson – det
har ikke været ringe.

Er der så noget at klage over ? De fleste ville sige nej – men ikke jeg !
En roklub er også traditioner! En af
disse traditioner er kanindåben. Det
tidspunkt hvor vi gamle roere byder
vores nye roere endnu mere velkommen i vores ”alles” klub. Ja der hvor vi
viser, at vi stadig kan lege og at vores
sammenhold og klubånd er væsentligt mere end et medlemskab i en motionsklub, hvor vi bare kommer, bruger
maskinerne inden vi går igen uden at
vi behøver at have identificeret os med
vores klub.
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Kalender
Kontingent
Kanindåben 2005 blev ikke afholdt!
Den blev ikke afholdt fordi, der kun
var 2 tilmeldte.
Hvorfor var der kun 2 tilmeldte? Ja - vi
kan ikke give vore nye roere skylden
– for hvordan skal de kunne have skylden for noget, vi andre ikke taler om
– ja for noget som vi glemmer, er en
vigtig del af vores traditioner – for det
at være roer.
Vi må kunne gøre det bedre – vi skal
gøre det bedre i 2006!
Det kan ikke være meningen, at
roklubben Furesø som årligt har 32
seniorer igennem roskole og også får
nye u-roere ikke kan stille med minimum 10 kaniner til dåb – ja de burde
alle døbes hvert år – sikken dåb vi
kunne få – det ville være helt perfekt
– sikken en festdag det kunne blive.
Da det jo er tydeligt at læse i ovenstående, at jeg er noget ærgerlig over
vores manglende dåb i 2005 – vil jeg
gerne opfordre os alle til, at vi i 2006
giver en hånd med, så vi får en ordentlig dåb.
Min opfordring er følgende:
– gamle kaniner (dem fra før 2005)
– kom ud af skabet og bliv døbt !
– nye kaniner (2005) meld jer til
dåben – det gør ikke ondt – alle bliver behandlet godt!
- meld jer til at være med til det
praktiske arrangement – der skal
bruges mandskab til:
o at stable en fest på benene
o at holde styr på kaninerne i deres
bur – så de ikke løber væk

Kontingentet opkræves halv- eller
helårlig forud:
Juniorer (indtil 18 år). . . . . . 400 kr
halvårlig
700 kr. helårlig
Seniorer . . . . . . . . 650 kr halvårlig
1.200 kr. helårlig
Passive . . . . . . . . . . . 300 kr. helårlig
Indskud seniorer 200 kr., juniorer
100.
Halvårligt kontingent betales senest
27. februar/31. juli.
Soldater og medlemmer over 18 år
under uddannelse betaler juniorkontingent. Ansøgning med kopi af
studiekort eller lign. dokumentation
til kassereren.
Kontingentet skal betales forud og
restance medfører tab af retten til
at benytte klubbens materiel (ligesom tab af stemmeret på generalforsamlingen).
Ved rykning betales kr. 25.

Klubkalender
Torsdag, 1. december kl. 19.00:
JULESTUE i Roklubben.
Søndag, 4/12 kl. 9.00:
SLIBEDAG
Søndag, 8/1 kl. 9.00:
SLIBEDAG
Søndag, 5/2 kl. 9.00:
SLIBEDAG
Februar:
FOTOAFTEN
Februar:
FONDUEAFTEN
Søndag, 5/3 kl. 9.00:
SLIBEDAG

?
Rulamsfrakke
sort med hætte
har befundet sig i Roklubben
siden foråret.
Ejeren efterlyses.
Ring til Jytte (Husforvalter)

HUSK MEDLEMSNUMMER PÅ
GIROKORTET!!!
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Stander
strygningen

Lørdag den 29. oktober var der standerstrygning i klubben. Ca. 80 medlemmer var mødt for at høre formandens tale og ikke mindst deltage i
den efterfølgende reception. Det med
receptionen er vigtigt, for her får man
lejlighed til at træffe og snakke med
nuværende og gamle medlemmer,
man ikke ser så ofte, nu da klubbens
sociale aktiviteter – i hvert fald for
seniorernes vedkommende – er skåret
ned til minimum. At husforvalteren
havde sørget for et arrangement med
rigeligt at skænke i glassene og putte
i munden lagde bestemt ikke nogen
dæmper på stemningen. At et af de
kvindelige medlemmer mødte op med
et neonfarvet rødt hår faldt helt i
tråd med den festlige stemning.
Nå, først skulle vi lige høre på, hvad
formanden ville berette om den forløbne sæson, og hvad han ville love
for den kommende. Han indledte med
at konstatere, at sæsonen havde budt
på nogle særdeles lune efterårsmåneder, og at der sikkert var blevet
roet mere end normalt for årstiden.
Han udtrykte derefter sin forundring
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og bekymring over den ringe deltage i klubbens fællesarrangementer såsom Julestue, VM, Kanindåb,
Jubilæumsfestligheder, vedligeholdelse af bådparken om vinteren og
det indlæg i Furore om afviklingen
af sidste Lyngbytur. Hvad ønsker
medlemmerne?, spurgte han. En klub
som blot er motionscenter eller en
klub med aktiv deltagelse i arrangementer og fælles aktiviteter.
Formanden nævnte derefter vore to
medlemmer Henning Stephansen og
Niels Henrik Stene, hvis bedrifter
allerede er nærmere omtalt i oktobernummeret af nærværende blad.
Der er ingen grund til at forfalde
fysisk i vinterhalvåret. Udover at deltage i vedligeholdelsen at materiellet
kan man benytte de fire romaskiner
i klublokalerne, deltage i svømning
på Hareskov-skolen og gå til gymnastik på Syvstjerneskolen. Desuden er
der specielle aktiviteter for ungdomsroerne. Jo. der er masser af muligheder for vedligeholdelse af bådene og
dem der bruger dem.
Inden vi gik over til receptionen, fik
Villy Hansen og Regnar Jarnbak overrakt et bæger med årstal, da de begge
havde været medlemmer af klubben
i 25 år, og som noget nyt var indført
en hædring af ”Årets Roer” der fik
en pokal doneret af Holte Roklub i
anledning af vort 50-års jubilæum.
Pokalen tilfaldt Anni Kreutzfeld.

o bemanding af dåbsbåden (1 konge,
1 dronning, 1 notar og minimum 4
slaver)
o 1 formand eller næstformand til at
modtage kong Neptun

Ps. Hvis ovenstående har vakt din
interesse – så send mig en mail
bo.jystrup@mail.dk – så skriver
jeg dig på listen over dem, som vil
døbes eller på listen over dem, som vil
give en hånd med.

Lad os i 2006 sørge for, at den manglende dåb i 2005 vil blive visket ud, så
den kun vil blive et ubetydeligt minde i
klubbens historie.
Med venlig hilsen
Bo Jystrup (96)

Grøn jul på Furesøbad
søndag d. 27. november
Søndag d. 27. november kl. 10-14 er der Grøn Jul på Furesøbad. Bag arrangementet står bl.a. Værløse Agenda 21, Grønne Råd i Farum, Naturvejlederne
ved Fiskebæk Naturskol, samt Miljøcenter Farum Værløse. Dagen byder på et
hav af aktiviteter.
For dem der har lyst til at røre sig lidt, tager Naturvejlederen os med på en
gåtur i skoven omkring Furesøbad for at finde naturlig pynt til juledekorationen eller adventskransen. Der vil herefter være mulighed for at producere
sin egen juledekoration, udfra de ting vi har fundet i skoven og under kyndig
vejledning. Der vil også være mulighed for at fremstille sit eget lys af bivoks.
For børn og barnlige sjæle vil der være oplæsning af juleeventyr. Ligeledes er
der mulighed for at få varmet sangstemmen op til jul, under fælles julesang.
Der vil selvfølgelig være risengrød, gløgg og æbleskiver at varme sig på.
Da det er miljøforeningerne og de grønne guider, som står bag initiativet, vil
der hele dagen være gode råd og tips til, hvordan vi kan gøre vores jul lidt
grønnere. Juletid betyder nemlig også forbrug i stor stil og julemarkedet på
Furesøbad markerer også, at vi ikke skal glemme at passe på miljøet og vores
fælles fremtid midt i al jule hurlumhejet.
Yderligere oplysninger om Julemarkedet fås hos de grønne guider i Miljøcenter
Farum Værløse Birte Norman og Mette Oht: 44 95 99 73 eller greenguide@mcfv.

dk
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Så meget/
lidt
roede du
i 2005:
3
4
5
6
7
9
11
12
17
27
30
39
40
44
49
52
55
59
62
63
67
69
72
80
86
91
92
95
96
98
99
101
102
103
105
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Jørgen-Andersen ....................26
Carl Witt-Jespersen ...............22
Jytte-Nielsen ........................630
Rune-Helgesen .....................186
Johannes-Henriksen ............138
Kurt-Nielsen .........................416
Michael-Hermansen .............292
Hans-Christoffersen .............419
Anne-Mari-Sandal ................500
Lene-Bech-Jørgensen ...............7
Rune-Gärtner .........................25
Michael-Kassow ......................20
Martin-Hallengren ...............251
Mads Boesen .........................862
Per-Fahrenholz .....................267
Ib-Madsen .............................624
John-Holten ............................12
Niels-Funch-Jensen ...........1454
Dorte-Arends ........................429
Jesper-Bøgelund ...................500
Henrik Eismark .......................2
Mia-Hallengren ......................48
Rune-Heidemann .................104
Birthe-Jarnbak .....................385
Anette-Reeh ............................12
Birthe-Gärtner .....................394
Erik-Sørensen .......................320
Tina-Porsbak ........................647
Bo-Jystrup ..........................1159
Helga-Dahlgaard ....................24
Mette-Bonnor .......................306
Marianne-Wintersø ..............104
Erik-Jacobsen .......................544
Kurt-Franch .........................510
Hanne-Heidemann .............1095

111
114
117
122
127
128
129
130
132
137
138
142
147
152
160
163
171
175
177
185
186
187
191
192
203
205
209
216
217
220
227
229
234
238
248

Ossy-Jensen ..........................547
Martin-Diedrichsen ............2502
Leif-Fahrenholtz ...................542
Mie-Boesen .........................2320
Kim-Andersen ....................1266
Tom-Nielsen .........................291
Poul-Hansen .........................504
Ole-Præst Larsen .................217
Jørgen-Marcher ....................535
Jens-Hemmingsen ................710
Nina-Heinø ...........................401
Birgit-Sørensen ....................280
Eva-Barth ...............................51
Bent Hoffmann.......................32
Rikke-Benjaminsen ................86
Ilse-Nielsen ...........................211
Jens-Chr.-Hansen ...............1113
Pia Fanø ....................................2
Erling-Jensen .....................1244
Lis-Christoffersen ................320
Vagn-Kaas ...........................1049
Frederik-Hermansen..............92
Jonas-Eik-Jacobsen ..............612
Regnar-Jarnbak....................365
John-Kissow-Petersen ........1261
Pia-Brandt ..............................59
Torben-Schmidt-Rasmussen 379
Birthe-Dam ...........................644
Henning-Andersen ...............448
Bodil-Amorsen ......................474
Jesper-Damm-Nielsen ............84
Anders-Juul-Rasmussen ......117
Kate-Nielsen .........................100
Marianne-Redder .................134
Lisbeth-Mygind ....................110

250
254
259
279
283
284
286
288
299
310
317
323
325
328
334
338
342
347
348
360
361
380
381
385
386
393
397
400
401
402
407
409
410
411
415
421
422
423
425
429
431
432
435
436
438
445
449
455
460
463
464
465
466

Jørgen-P.-Olsen .......................85
Allan Berger ...........................10
Kurt-Heinsøe ........................104
Henrik Villibald Hansen ........12
Bent-Søegaard ......................537
Niels-Henrik-Stene ............2567
Katrine-Holm .......................183
Lea-Holst ................................99
Mathias-Elle ...........................26
Bodil-Porskrog ......................552
Tanja Hermansen .................213
Kirsten-Frankel ....................801
Adda-Nielsen ......................1139
Jørgen-Ludvigsen .................518
Marie-W.-Johannsen ...............32
Nina-Brandt ...........................47
Bo-Hartz ...............................129
Hanne-Christensen ..............575
Torben-Christensen .............114
Andreas-Fanø..........................47
Ellen-Risum ............................46
Emil-K.-Junge ......................118
Jørgen-Høj ............................527
Anni-Kreutzfeldt ................1124
Birgitte-Holdt .......................109
Jan-Kreutzfeldt ..................1169
Ole-Risum ...............................48
Jens-Risum .............................86
Jens-Kaas ................................96
Joachim-Franch......................41
Asbjørn-S.-Rugh .....................96
Kennie-Rosairu-Frehn .........185
Kristian-Lund-Pedersen ..........8
Jesper-Ipsen............................49
Henrik-Stephansen ............2306
Birgit-Jensen ........................515
Helle-Nielsen ........................908
Birgit-Østergaard .................794
Patrick-Søndergaard ............254
Henrik-Rong .........................180
Andreas-S.-Pedersen ..............96
Christian-S.-Pedersen ..........316
LisbethHallestad ....................80
Bent Sørensen ......................100
Thomas-Falkenberg .............366
Sonja Hausgaard ..................583
Lone Ley ...............................793
Søren Boysen ........................336
Marianne Thomasen ............307
Ida Holdt Rasmussen .............73
Louise Rønne ..........................89
Oliver Bjerregaard Fagerholt 96
Rikke Skov Havaleschka .......94

467
468
469
470
471
472
473
474
478
479
480
481
482
485
486
488
489
490
491
492
497
498
499
500

Christian Eismark................197
Jean-Pierre Becker .............199
Leif Rørbæk ............................68
Jette Husum Andreasen ......148
Jens Tovgaard ........................56
Garda Tovgaard ......................56
Jorum Christophersen ...........36
Bo Vallentin ............................24
Sebastian H. Schrader ...........23
Kasper Kjær Rasmussen .....213
Claus Birkmose ....................104
Hanne Yde-Andersen .............12
Susanne Lindbæk ..................97
Kathrine Lindbæk..................98
Hanne Vilgren ......................225
Marianne W. Rix ...................298
Vibeke Hertz...........................24
Steen v. Kristensen ................24
Thonas Søren Henney .........230
Annette Jetting ......................72
Lasse Hegner ..........................46
Jens Hammer .........................48
Søren Lundgaard..................175
Malene Zilstoeff ......................41

Bestyrelsen
samt
Furores redaktion
ønsker alle
en glædelig jul
og et godt
nytår!
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