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Generalforsamling
torsdag den 22. februar
kl. 19.00 på Stavnsholt Skole
Kantinen, Stavnsholtvej 43, 3520 Farum
Der indkaldes herved til Ordinær Generalforsamling.
Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budgetforslag.
4. Ændring af love i forbindelse med kommunesammenlægningen.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
skriftligt fremsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen
Klubbens regnskaber for 2006 ligger til gennemsyn i klublokalet fra 8 dage før generalforsamlingen.

Et dødsfald

Kontakt Ib Madsen

I Lynge bor en mand - denne mand er en troldmand.
Troldmanden arbejder med træ, og ud af hans træarbejde kommer der både - smukke både, kønne både, hurtige både - som
alle roklubber gerne vil have i deres bådhal - vi er heldige, vi
har nogle i forvejen og en mere er nu på vej.
Troldmanden har taget billeder af noget af arbejdet og skrevet
en forklaring til - den kommer nu!
Stævnbeslag

Poul Simonsen
er død.
Poul, som blev født i 1918, blev
medlem af Roklubben Furesø den
1. April 1965. Han var en ivrig og
flittig roer, som bl.a. fik Sølvåre
i 1991.Han var også formand for
klubben i 1965. Poul var aktiv
frem til 2001, hvor han blev passivt medlem, men stadig med
interesse for klubben.
Ære være hans minde.
Erik J.

Onsdagsslibning hver onsdag kl.
9.00. Vi starter med en tår kaffe
m/brød og slutter omkring middagstid.

Forrum

Har du en gammel
støvsuger, som du
gerne vil donere
til roklubben?

Det er med stor beklagelse, vi må
meddele at et mangeårigt medlem

Troldmandens
værksted

PS! Ungdomsafdelingen tager sig
af scullerne.
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Skvatbord
Forluge
Forskot
Sidelangrem
Tofteliste
Midterlangrem
Diagonalliste

Agterluge

Så slib med MADSEN
han gi’r én fra kassen!!
Materielforvalteren

Fordæk

Sidderum

Hård træning og god musik hænger
som regel sammen, derfor ville det
være rart, hvis vi kunne få et ordentligt anlæg ned til vores træningsplatform, som var noget større end det vi
har lige nu. Lige i øjeblikket har vi
en lille ghettoblaster til at spille hele
platformen og bådhallen op.
Derfor ville vi hører om, der er nogle som sidder inde med et gammelt
anlæg eller nogle højtalere, som man
gerne vil af med.
Hvis dette er tilfældet, er I velkomne
til at kontakte Mads Boesen på:
Tlf. 26441368 eller
email: m.boesen@sport.dk
Skrevet på vegne af Ungdomsudvalget og Kaproerne
Mads Boesen 44

Agterrum

Hård træning
– God musik

Køreskinner
Rullesæde
Spændholdt
Fodplader
Remme
Styrmandssæde
Agterskot

Agterdæk
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Bygning af toåres inrigger

Skabelonerne, som bruges fra gang til gang, lines op og fastskrues på beddingen.
I skabelonerne er der skåret ud til køl, essing og langrem.

For og agterstævn
limes af mange
lameller over skabeloner og rettes
til som spanterne.
Materialet er en fin,
fast mahogni, som
hedder Araputanga
eller Honduras
mahogni. Den vokser fra Mellemamerika til midt ned i
Brasilien ind mod
Bolivia.

Essing køl og langrem fremstilles af
grantræ. Arten hedder Silverspruce,
og kommer fra det
nordvestlige USA,
hvor det vokser bag
kystbjergene. Det
bliver skåret af nogle store gamle træer,
som har vokset
langsomt i bjergene.
Årringene er tætte,
og der fås store
lange stykker uden
knaster. Alle træårer
og mange master er
fremstillet af Silverspruce, som er let og
stærkt i lange stykker. Når træet vokser i Danmark hedder det Sitagran, men det er alt for løst i
veddet og med mange knaster og kan ikke bruges til lette konstruktioner.
Essingen samles af 3 stykker i længden og lægges ind i udskæringerne i skabelonerne, tilpasses og limes sammen med hinanden ved for- og agterstævn.
Kølen limes også af 3 stykker og lægges ned i udskæringerne. Langremmen
lægges i skabelonerne, afmærkes og tilhøvles så yderkanten passer efter skabelonerne.

Spanterne fremstilles af asketræ fra Danmark. De limes sammen af mindst 3
lameller med epoxy lim og spændes over skabelonerne. Når alle spanter er limet,
rettes de på siden og høvles i tykkelse.
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For og agterstavn passes
sammen med kølen og
essingen. Det hele limes
sammen og skrues fast til
beddingen. Alle spanter
tilpasses udskæringer
i essing og køl og monteres midlertidigt. Hele
skelettet er nu klar til
afretning og alle flader
på stævne, køl, essing og
spanter tilpasses efter
bådens facon, og der
kontrolleres hyppigt med
lang træstok under afretningen. Nar alle flader
passer i alle retninger, er
der klar til opklædning
med bord.
Troldmanden har taget
yderligere billeder og
skrevet yderligere forklaringer - de kommer i et
kommende nr. af Furore
- det bliver spændende.
Tilden, som venter, kommer noget godt.
☺ Bo 96
Til dem, som ikke ved
det, så lyder troldmanden navnet: Jørgen Andersen, der også fordriver tiden med at være medlem i
vores klub og træne vores kaproere.
Helt snydes skal I ikke - her er et smugkig på hvor langt båden er nu

Kalender
Kontingent?

Kontingentet opkræves halv- eller
helårlig forud:
Juniorer (indtil 18 år). . . . . . 450 kr
halvårlig
800 kr. helårlig
Seniorer . . . . . . . . 700 kr halvårlig
1.300 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.
HUSK MEDLEMSNUMMER PÅ
GIROKORTET!!!
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Klubkalender
Søndag, 4/2 kl. 9.00:
SLIBEDAG
Torsdag, 22/2 kl. 19.00:
GENERALFORSAMLING
Søndag, 4/3 kl. 9.00:
SLIBEDAG
Lørdag, 24. marts:
STANDERHEJSNING.

Har du set i
“Glemmekassen”
efter alt det,
du mangler?
Kassen bliver tømt
inden Generalforsamlingen!
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Bestyrelse
Formand: Kim Andersen,
Skovvej 4, Buresø,
3550 Slangerup, tlf. 4733 9233
e-mail: formand@rofu.dk
Sekretær: Lone Ley
Cedervangen 118,
3450 Allerød, tlf. 4817 7017
e-mail: sekretaer@rofu.dk
Kasserer: Bent Søegaard,
Kollemosevej 3A,
2840 Holte, tlf. 4541 0170
e-mail: kasserer@rofu.dk
Rochef: Jens Chr. Hansen,
Klostergårdsvej 5, 3500 Værløse,
tlf. 4448 0821
e-mail: rochef@rofu.dk
Materielforvalter: Bo Jystrup,
Sandholmvej 8,
3450 Allerød,
tlf. 4499 2727
e-ml: materielforvalter@rofu.dk

Ansvarshavende redaktør:
Peer Wintersø,
Bybækterrasserne 111 D,
3520 Farum, tlf. 4495 6240
e-mail: redaktoer@rofu.dk
Sats og layout:
Regnar Jarnbak, Mølledalen 5,
3500 Værløse, tlf. 4497 3042
e-mail: layout@rofu.dk

Ungdomsleder: Jonas Eik Jacobsen,
Nybrovej 304, B O46,
2800 Kongens Lyngby,
tlf. 2872 5517
e-mail: ungdomsleder@rofu.dk
Kaproningschef: Henrik Rong,
Toftegårdsvej 28
3500 Værløse
tlf. 2488 9334
e-mail: kaproningschef@rofu.dk
Suppleanter: Martin Hallengren,
Hareskovhvilevej 8, lejl. 22,
3500 Værløse, tlf. 4447 0520
e-mail: suppleant_u@rofu.dk
Adda Nielsen, Vibevangen 7,
3520 Farum, tlf. 4495 6694
e-mail: suppleant_s@rofu.dk
Husforvalter: Jytte Nielsen,
Mosestedet 5, 3500 Værløse,
tlf. 4448 3325
e-mail: husforvalter@rofu.dk

Næste nummer af FURORE forventes primo marts.
Stof til bladet skal være redaktionen
i hænde senest 20. februar.
e-mail: furore@rofu.dk
Naturligvis kan man
blive tosset af kærlighed. Ellers var der
vel ingen, der giftede
sig.

