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Velkommen
hjem

Et tilbageblik
På opfordring, er
jeg blevet
bedt
om
at skrive
lidt
om
mine oplevelser af
Roklubben
Furesø.
Meldte
mig
ind
i august
1994. Efter
5 minutters oplæring i robassinet,
blev jeg sendt ud med en 4 åres inrigger. Jeg havde aldrig roet før, men
blev alligevel sat som stroke. Jeg
masede på som var det finalen ved
OL og holdt til ca. 100 meter, indtil en
behjertet sjæl, bad mig om at sænke
kadencen, da vi helst skulle nå til
Vejlesø uden hjertestop.
Deltog flittigt i aftenroningen to gange
om ugen og ligeledes søndag formiddag, hvor den kære John Holten altid
var med. Næsten alle havde en lille
»gevesen« med og traditionen tro
ønskede John Holten os en velsignet
søndag.
Men årene gik, det gør de jo, og i
dag er jeg i den arbejdsfri alder og
har min gang i roklubben to gange
om ugen om formiddagen hver uge

og nogle gange lidt oftere. Tit siger
jeg til mig selv: »Hvor er jeg heldig
at kunne motionere i disse skønne
omgivelser«.
Vores ture går til Vejlesø, men oftest
til Frederiksdal, hvor vi ind imellem
får en hyggelig sludder med turbådsbesætningen.
Jeg har igennem 10 år (Vi har lige
holdt en lille Jubilæums frokost) roet
sammen med fem gæve gutter og har
det utrolig hyggeligt sammen, meget
ofte på en lidt drilsk facon, men
aldrig over stregen.
Vi er 8 mand, som hvert år holder
en roweekend i Gedesby på Falster.
Bådene låner vi i Nykøbing Falster
Roklub. Det er Jespers familie som
gavmildt lægger hus til, og jeg tror, at
vi alle otte ser frem til denne årlige
begivenhed, hvor vi foruden roture,
nyder bordets glæder. Alle hjælper
til, så det med mange kokke osv passer ikke helt, da resultatet, som regel
bliver 5 kokkehuer.
I grunden forstår jeg ikke, hvorfor
ikke flere Furesøborgere melder sig
ind i vores klub, men det gør måske
ikke så meget, for er vi egentlig ikke
et passende antal medlemmer i forskellige aldre?
Til slut en tak for den store indsats
bestyrelsen yder og ikke mindst Ib
Madsens arbejde sammen med onsdags slibeholdet.
Medlem Poul 129, november 2007

Generalforsamling
onsdag den 27. 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. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
skriftligt fremsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen
Klubbens regnskaber for 2007 ligger til gennemsyn i klublokalet fra 8 dage før generalforsamlingen.
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Onsdagsholdet

Troldmandens
værksted 5
Bygningen af inrigger
Båden vendes, og der monteres kølskinne og rorbeslag. Skroget lakeres udvendigt, så kun den sidate
gang mangler.

Holdet der med årene er blevet en
institution med Ib Madsen som den
ubestridte leder. Den ydmyge fotograf kom med sit kamera, hvor holdet var i fuld gang med slibning af
bådene i en sky at slibestøv.
Der forholder sig sådan at onsdag
morgen, ankommer 10-15 morgenfriske mænd, til roklubben. Efter en
god kop klubkaffe og instruktion om
dagens emner tages der fat på første
halvleg. Der laves små hold som hver
får en opgave. Det kan være sommerens skader som udbedres en for
en. Et par af bådene får den store
tur, hvor et slibehold er i gang med
nedslibning af lakken indtil træet er
helt rent og fri for lakrester.
Efter en god indsats er det tid til et
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krus skummende øl for at fjerne det
værste støv fra halsen, før det går løs
igen med arbejdet i bådhallen.
Årerne efterses og slibes og lakeres. Det er netop den afsluttende
lakering som er kronen på værket.
Lakarbejdet er meget krævende og
skal påføres med let og sikker hånd
i en støvfri hal. For mange i onsdagsholdet er det at opnå status som
”lakerer”, det ultimative mål. Men
den højeste ære som ”lakerer” er der
ganske få som opnår – indtil i dag er
det kun Madsen selv, Kurt N og Jan,
der har opnået denne status.
Fra klubben og vore mange gode
træbåde er der en stor TAK til onsdagsholdet.
Kurt Frank
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Øverst: Toftelister.
Nederst og efterfølgende billeder: Rullebaner og trædeplader tilpasses og færdiglakeres og den afsluttende montering i sidderummet foretages.

Dækket er en kraftig PVCdug. Det klippes ud, så det
er ca. 10cm for stort til alle
sider, og klæbes på kanterne
med dobbeltklæbende tape,
så det er stramt som trommeskind.
Rundlister, som er tilpasset
og lakeret i forvejen, sømmes
på skroget, og dugen skæres
af under dem.
Herefter monteres lugekarme, luger og skvætbord
ovenpå dækket.
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Øverst: Fodpladerne limes sammen af 5 stykker i en form, tildannes i facon og
samles på et tværstykke forneden. Spændholtbeslagene skal hæves over langremmen, så der fremstilles klodser til at bære disse. Det hele lakeres færdigt
og samles med tværrøret direkte i båden. Hæleholdere og fodremme monteres.
Sæder: Sædepladerne limes af 13 stykker finer og presses i en form. Den limede plade udskæres i omkreds, og på undersiden tilpasses og limes lister til at
montere undervognen på. Der bores huller til sædebenene, og det hele pudses
og kanter rundes. Herefter lakering og montering af undervogn.
Ror: Roret består af rorblad, der styrer i vandet, og et juk vandret plade foroven, hvor styrelinen er fæstnet. Rorbeslag på båd og ror.
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Båden vendes en
sidste gang, og
den sidste slibning og lakering
udvendig afslutter arbejdet.

Båden klar til at
stikke i søen.

Invitation
Foredrag om vort daglige rofarvand, søen og
naturen omkring.
Skovfoged
Lars
Stubkjær Nielsen vil
fortælle om vor daglige rofarvand, Skovog
Naturstyrelsens
arbejde med den store
Miljøplan - hvor der er
afsat en milliard kroner - for at genoprette
naturen.
Fokus er Mølleådalen,
herunder Furesøen og
de store arbejde der er
påbegyndt med rensning af søen, en senere
øgning af vandgennemstrømningen og reetablering af naturen i og omkring søen.
Deltag i mødet og kom og hør på Lars Stubkjærs spændende redegørelse for de
arbejder, der er gjort og fremtiden for området.
Vi mødes i Skov- og Naturskolen ved Furesøbad klokken 19.00 onsdag den 5.
marts 2008. Skov og naturstyrelsen byder på kop kaffe og vi tager lidt brød
med.
Tilmelding: Send en SMS 23492322 eller mail kim.andersen@c.dk til Kim
For roklubben Kim

Kasserer
Til vores roklub søger vi ved
generalforsamlingen en ny kasserer.
Vi tilbyder en spændende stilling, hvor du skal styre roklubbens financer i samarbejde med
vores bestyrelse.
Du skal arbejde selvstændigt
og gerne have lidt kendskab til
almindeligt bogholderi.
Synes du, dette er lige noget
for dig, så henvend dig til en af
bestyrelsen som vil blive glad
for at tale med dig.

Roklubben
FURESØ

Furesøbad, 3500 Værløse
12

Et stort
tillykke til
Michael
Kassow
med de 50 år
og tak for mange års
støtte til klubben og et
godt arbejde i kredsen.

...
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Frederikssund
Avis og Nordea
i Frederikssund
kårede Rebecca som
november måneds
idrætsudøver,
efter at hun den
17. november ved
Sjællands-mesterskaber i maskinroning i Kalundborg
satte verdensrekord
på 500 meteren for
aldersgruppen op til
22 år - Rebecca er
12 år.
Rekorden blev sat
med tiden 1 minut
og 47 sekunder for
de 500 meter.
Artiklen i
Frederikssund Avis
var sat stort op med
et langt interview
med Rebecca i lighed med det Furore
bragte i vores september nummer.
Red.

Rochef
Et spændende job bliver ledigt
ved generalforsamlingen, da
klubben søger ny Rochef.
Du kommer bl.a. til at styre
roklubbens uddannelse af nye
roere og styrmænd, fordele
bådhold ved vore sommerture, udarbejde brovagtlister til
senioraftnerne og tage ansvaret
for romæssige aktiviteter.
Synes du, dette er lige noget
for dig, så henvend dig til en af
bestyrelsen som vil blive glad
for at tale med dig.

Roklubben
FURESØ

Furesøbad, 3500 Værløse
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HUSK!
Kontingentbetaling inden
26. februar!

Kalender
Kontingent?

Klubkalender
Onsdag, 27. februar kl. 19.00:
GENERALFORSAMLING
Søndag, 2. marts 2008 kl. 9.00:
SLIBEDAG
Onsdag, 5. marts kl. 19.00:
SKOV- og NATURSTYRELSEN
Lørdag, 29. marts 2008:
STANDERHEJSNING
Der arbejdes flittigt til gymnastik!

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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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:
Erik Jacobsen,
Fensmarks Alle 5,
3520 Farum, tlf. 4495 0804
e-mail: ecj@city.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: Anni Kreutzfeldt,
Bavnestedet 71, 3500 Værløse,
tlf. 4448 3553
e-mail: husforvalter@rofu.dk

Næste nummer af FURORE forventes medio marts.
Stof til bladet skal være redaktionen
i hænde senest 1. marts.
e-mail: furore@rofu.dk

Det sværeste tidspunkt at spare penge
på er, når man har
nogen!

