
Beretning 2017 

 
Jeg vil begynde der hvor året startede for Roret. 
Vi holdt vores generalforsamling d. 13/8 i Hannes og Prebens have, som det jo var blevet en tradition,  
det er sket de sidste ca. 12 år. Per Meynerd blev valgt dirigent og styrede aflæggelse af beretning, 
regnskab og buget. Vi kom hurtigt videre, for der var ingen kommentarer og heller ikke forslag fra 
medlemmerne. Forslagene fra bestyrelsen var fastholdelse af kontingenter og vederlag, og alt blev 
vedtaget. 
Svend og Jørgen var begge på valg, og blev genvalgt. Frank blev suppleant og Per og Ingelise blev 
genvalgt til revisor og revisorsuppleant.  
Under eventuelt meddelte Preben, at han ville trække sig tilbage som formand.  
Jeg kan ikke huske det nøjagtige antal fremmødte, men i kan måske lige hjælpe mig her. 
Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden, og vi dækkede bord og gjorde klar til fest kl. 18.00, 
hvor vi skulle ha` Melon med spegeskinke, Grydestegt nakkefilet med ovnstegte kartofler og 
champignonsovs og to slags salat, og til dessert ”Frugt surprise” og sluttede af med kaffe med 
småkager.  
Alt sammen tilberedt af vores meget dygtige "Gourmet Piger", tak for det. Vi havde en rigtig god fest,  
med god tilslutning, rigtig god stemning, lotteri og musik osv. sådan som vi plejer og som vi kan li` det. 
D. 27.8.16 havde vi første bestyrelsesmøde, hvor vi skulle konstituere os i bestyrelsen. Preben havde 
allerede meddelt, at han ville gå af som formand, det blev sådan, og desværre har vi ikke set ham 
siden! Aage meddelte, at han ville blive som kasserer i det næste år (16/17), men ville så træde tilbage 
næste år efter 25 år på posten. Dette blev naturligvis taget til efterretning. Svend er stadig sekretær, 
Preben blev bestyrelsesmedlem, Ingolf blev næstformand og jeg blev formand. Preben meddelte 
senere mundtligt til Aage, at han ønskede at komme helt ud af bestyrelsesarbejdet, og ønskede ikke at 
deltage i kommende møder og arrangementer. Vi burde nok allerede på det tidspunkt ha` inddraget 
Frank som fuldt medlem af bestyrelsen, men vi har jo allerede haft stor glæde af Franks deltagelse i 
møder og arrangementer.  
Vi havde håbet at se Preben til vores standerhejsning d. 13.5.17, og få sagt ordentligt farvel og tak for 
indsatsen i Roret. Preben dukkede desværre ikke op. Så Aage og jeg gik over til Preben nogle dage 
senere, og gav ham og Hanne en flot kurv, indkøbt af Aage, som tak for indsatsen. 
 
Jeg kan sige at vi d. 12.5.17 var 42 medlemmer, det er to færre end året før, og vi har 17 lejere, det er 
så 1 mere end sidste år. Medlemstallet har dog allerede nu ændret sig i positiv retning, både for 
medlemmer og lejere. På trods af nedgangen i medlemmer, er der kommet flere både på pladsen. Bl.a. 
har en ny lejer fra Havnelev Enghave anbragt 4 stk. farverige kajakker på sin plads. Jeg synes at det er 
med til at gi` noget liv og farve på pladsen. 
 
Vi har haft 4 arbejdslørdage på pladsen.  
Den første var d. 22.10.16. Det var let regn, men i rigtig god stemning fik vi gjort lidt i stand, slået græs 
osv. Vi fik også tyndet meget kraftigt ud i hækken ind mod naboen på den første plads, og vi fik kørt alt 
affaldet væk.  
D. 27.5.17 flyttede vi vores 2 indkøbte H-jern, (dem vender jeg lige tilbage til om lidt) fra området ved 
bommen og ned på pladsen på Poul Eriks trailer, derefter lidt græsslåning osv.  
D. 17.6.17 Græsset blev slået rigtigt grundigt, under bådene, langs hæk og skure. Det er jo stadig til 
diskussion, om vi skal slå græs på medlemmernes pladser, men jeg har ikke lige løsningen på dette lille 
problem. Der blev også ryddet op i skurene, dette var tiltrængt, og nu ser det rigtigt ordentligt ud.  
Vi fik også malet knoppen på flagstangen. Flagstangen havde Svend og jeg renset og poleret lidt før 
standerhejsningen, så nu stråler både knop og stang.  
D. 5.8.17 Skiltet som stod i hækken for enden af bordene, blev flyttet over på røret med det officielle 
skilt, græsset blev slået, borde og bænke blev skruet sammen med nye og flere skruer, og vi begyndte 
at tilpasse H-jernene der skal bruges til rampen. Det jeg nævner, at vi har lavet på arbejdslørdagene, er 
lidt efter hukommelse, og der kan sagtens være noget jeg har glemt. 
 
For at komme tilbage til vores H-jern, så har vi med Poul Eriks hjælp, fundet og købt 2 stk. H-jern på ca. 
6 meter. Det er nemlig desværre sådan, at den nederste del af de bærende jern på rampen, er så 
tærede, at vi har vurderet at de skal skiftes ud. Og så er det sådan, at også den øverste del af de 
bærende jern er meget tærede. Så vil vi flytte de brugte jern fra nederst på rampen, op på den øverste 
del. Nu viser det sig at havbunden har ændret sig en hel del, og støtter bedre på de nederste jern, så 
behovet for udskiftning af dem ikke er så akut længere. Så nu kikker vi efter nogle andre jern til den 
øverste del. Vi har forberedt os på flere måder til de nye jern. Vi har bl.a. indkøbt nye rustfri beslag. Så 
det arbejde med de nye jern vi omtalte ved standerhejsningen er ikke længere så akut, men det er på 
ingen måde aflyst, bare udsat lidt. 



 
Ang. Båd/badebroen så blev den taget ned d. 28.9.16 i fint vejr, og stillet væk, i og ved det lange skur. 
Den blev stillet op igen omkring d. 22.4.17. Det gik efter planen, og det gjorde det lige indtil d. 30.6.17, 
hvor en kombination af højvande og stærk østenvind, slog så hårdt til broen, at to fag af 
gangbrædderne blev revet af, og flød langt ned af stranden. De blev bjerget og båret tilbage, og var 
stort set ubeskadiget. Desværre tog havet nogle af de beslag, som holder det hele sammen. Vi har købt 
og lavet nogle nye, og broen blev sat på plads igen d. 2.7.17. Aage har som forsøg lavet nogle wirer til 
beslagene, så vi evt. kan redde dem ved en ny storm. Vi prøver at holde øje med vejrudsigten, og når 
det ser ud til storm fra øst i flere dage, afmonterer vi gangbrædderne, men det er svært at forudse, og 
når vi mener at det er ved at blive kritisk, er bølgerne allerede så store, at det ikke er forsvarligt, at gå 
ud i vandet for at skille broen ad. Vi havde ellers forstærket og ændret broen, så vi (nok især mig!) 
mente, at den ikke ville blæse væk. Men vi er jo oppe mod store kræfter, og heldigvis er broen 
konstrueret, så den kan blæse fra hinanden uden at gå helt i stykker. 
 
Og for at blive i det tekniske hjørne, har vi lavet service på traktoren, og monteret nye remme, skiftet 
olie, smurt den og slebet knivene. Det bliver nok nødvendigt at udskifte knivene til næste sæson, det er 
nu ikke den helt store udgift, så vidt jeg husker, koster de ca. 180,00 kr. stykket. 
 
Vi har også afholdt vores traditionelle sammenkomster. Den første var standerhejsningen, som vi 
afholdt d. 13.5.17, en uge senere end normalt. Vi var heldige med vejret og mødtes på pladsen, hvor vi 
traditionen tro, sang vores slagsang og hejste vores nye flag, som vi har indkøbt 5 stk. af i Kina. 
Flagene er noget billigere end dem vi sidst købte, og vi har været rigtigt spændte på, om de ville holde 
til vores blæsende klima. Det ser på nuværende tidspunkt ud til at det vil holde sæsonen ud. Standeren 
der sidder på pladsen nu, er dog noget flosset i spidsen, men den har vist også været udfordret, i en 
meget blæsende sommer.  
Nå, tilbage til standerhejsningen. Efter sang, stander og lidt at skåle i, gik vi hjem i vores nye telt, og fik 
pølser og kartoffelsalat. Endnu engang tak til Birgit, for lækker kartoffelsalat. Vi fortsatte med kaffe og 
Irsk kaffe, tak til Whiskysponsoren, og så fortsatte vi med fællessang og meget hygge. 
D. 15.7.17 afholdt vi vores traditionelle fiskekonkurrence. Den var traditionel i mere end en forstand, 
for vi var 3 både ude, med i alt 9 mand, og vi fangede ingenting, Men det ødelagde på ingen måde 
stemningen. Vi var samlet ca. 25 mennesker, og vi var mere heldige med vejret, end med fiskeriet. Der 
blev grillet og spist medbragt mad, og som ekstra bonus, serverede Ingolf meget lækker, hjemmerøget 
laks med tilbehør. Der blev rigtigt hygget, med snak, mad, kaffe og lidt at drikke. Lisbeth og Poul Erik’s 
søn, Peter, havde taget "Stigegolf" med, og det gav anledning til meget sjov og lidt konkurrence. Dagen 
startede med kaffe og en lille én kl. 9.00 og sluttede ved 22-tiden. Så det var endnu en god og meget 
hyggelig dag i Roret. 
 
Efter standerhejsningen, gik vi hjem i vores nye telt, Det viste sig at være rigtigt godt, og meget 
velegnet, når vi skal samles op til 22 til 24 personer. 
Vi har som nævnt investeret i et nyt telt. men vi har også investeret i et nyt gulvtæppe, der kan passe i 
begge telte. Vi synes at det gamle trægulv er meget tungt og arbejdskrævende at lægge ud, så nu 
prøver vi med det tæppe i ser på gulvet, og håber at det vil være tilfredsstillende. 
 
Vi har i årets løb afholdt 5 bestyrelsesmøder, hvor vi har diskuteret alle mulige punkter, bl.a. 
konstituering, evt. nye bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, hækklipning, flag, skiltning på pladsen, 
rampe, nye jern, nyt telt, Preben, arrangeret vores forskellige aktiviteter, traktor, aktivitetsplaner, og helt 
sikker meget mere. 
 
Nu vil jeg gerne takke bestyrelsen for et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde, som jeg synes bliver 
holdt i en rigtig hyggelig, og samtidig seriøs stemning. 
 
Nu jeg håber at jeg har fået det meste med, og jeg vil gerne opfordre til, at der kommer konstruktiv 
kritik, og gode input, så vi hele tiden kan udvikle Roret til en, om muligt endnu bedre, hyggelig og 
fornuftig forening. 
 
Tak for ordet. 
 
Jørgen 
 


