
 
 
 

Referat af møde i Ronetværk Fyn 
søndag d. 8. marts kl. 14 – 16 i Svendborg Roklub 

 
 

1) Velkomst og præsentation af deltagerne 
Lina Johansen, Svendborg, Alice Laursen, Fåborg, Lone Skovbjerg, Rudkøbing, 
Helle Woetmann, Nyborg, Birgitte Hammeleff, Friluftsrådet(Odense), Dorthe 
Toft, Assens, Karin Frost, Rudkøbing. 
 

2) Valg af ordstyrer og referent 
 
Ordstyrer: Lina, Svendborg, Referent: Dorthe, Assens 

 
3) Evaluering af aktiviteter i Ronetværk Fyn siden sidste møde (6. oktober 2019) 

Gåtur fra Svendborg, ca. 10 km. Ca. 20 deltagere fra Rudkøbing og Svendborg. 
Super tur 
Rospinning i Nyborg, aflyst pga. for få tilmeldte 
Husk der er fortsat to ”vinterarrangementer”: gåtur v. Gyldensten, Anders fra 
Bogense er arrangør og korttursstyrmandskursus i Nyborg Roklub 
 

4) Opsamling af gode ideer/aktiviteter fra de repræsenterede klubber 
Pizzatur: pizza bestilles til levering et bestemt sted, hvor roturen går til, 
Odense 
Delfinroning: Der roes om sponsorkroner fra lokale virksomheder. Pengene 
går til klubben. Der blev holdt åbent hus samme dag. Det gav 3 nye 
medlemmer. Ca. 50 roere deltog. Distancen var 42 km+, Svendborg 
Æggekagetur, Odense 
Husk at motionsturneringen, måske kan motivere nogen 
Sportsroning, fungerer supergodt i Fåborg. De har købt to strokebokse (1400 
kr/stk) 
Demensroning (i romaskiner) i Nyborg 
Parkinsonroning i Rudkøbing 
Åbent hus i Fåborg her i vinterhalvåret. Har givet 17 nye medlemmer. 
Rowcial i Fåborg = social roning 



Tekniksøndag i Fåborg med filmoptagelse og brug af et teknikprogram, som 
hedder ”hudl” fra DFfR. 
 
 

5) Foreløbige tilbud om kommende aktiviteter i sæsonen 2020: 

Dato, Klub Hvad, tid, sted Tilmelding 

9. maj Assens 
Roklub 

Tur ud fra Assens 
Roklub. Kl. 9. 
Distance 25-30 km, 
Medbring madpakke 

Tilmelding klubvis senest d. 6. 
maj til Dorthe Toft, 24808161 
eller formand@assens-
roklub.dk 

5. juni Svendborg 
Roklub 

Afgang kl. 9 fra 
Svendborg: 
Grundlovsturen 
rundt om Tåsinge, 40 
km, medbring 
madpakke 

Tilmelding klubvis senest d. 2. 
juni til Lina Johansen, 51545834 
rochef@svendborgroklub.dk 

11. juli Nyborg 
roklub 

Afgang kl 9.30 – 
12.30 (rundstykke kl. 
9 inden afgang) 
Turen er ud til 
Søbadet og tilbage 
igen, ca. 25 km  

Tilmelding klubvis senest d. 8. 
juli til Helle Woetmann, 
20323279 eller 
helle.woetmann@aarslevnet.dk 
 

15. august 
Rudkøbing Roklub 

Afgang kl. 9.99 fra 
Rudkøbing roklub. 
17- 28 km, alt efter 
vejret. Medbring selv 
madpakke 

Tilmelding klubvis til Lone 
Skovbjerg. Først til mølle 
gælder her pga. antal 
bådpladser. Tlf.: 20482880 eller 
loneskovbjerg@sol.dk 
 

 
 
 
 
 
 
 

6) Opdatering af oversigten med repræsentanter til Ronetværk Fyn 
 
Klub Repræsentant Kontaktoplysninger 
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mailto:loneskovbjerg@sol.dk


Assens Roklub Dorthe Toft 24808161 formand@assens-
roklub.dk el. 
dorthetoft@kildebakken1.dk 
 

Bogense Roklub Anders Rosschou 51923495 
formand@bogenseroogkajakklub.dk 
 

Fåborg Roklub Alice Laursen, 
 
Bodil Madsen 

22574250 alicelaursen@godmail.dk 
Bodilmadsen54@gmail.com 
 

Kerteminde 
Roklub 

Bo Kempf 53500538 bokempf@gmail.com 
 

Middelfart 
Roklub 

Søren Lykke-
Jensen 

20184813 
Naestformand@middelfartroklub.dk 
 

Nyborg Roklub Helle Woetmann 20323279 
helle.woetmann@aarslevnet.dk 
 

Odense Roklub Johnny Rusbjerg Sekretaer@odense-roklub.dk 
 

Rudkøbing 
Roklub 

Lone Skovbjerg 20482880 
Loneskovbjerg@sol.dk 
 

Strib Ro- og 
Kajakklub 

Birthe Papsø 40432717 
ovesdal@post8.tele.dk 
 

Svendborg 
Roklub 

Lina Johansen 51545834 
rochef@svendborgroklub.dk 
 

 
Koordinator/kontaktperson til DFfR for Ronetværk Fyn 
Dorthe Toft, Assens Roklub 
Aftaler om kontakt til ikke-repræsenterede klubber 
Dorthe Sender referat, aktivitetsliste og repræsentantliste til formand og 
sekretær til de klubber, der ikke lige pt. Er repræsenterede i ronetværket. 
 

7) Næste møde 
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Afholdes i Rudkøbing Roklub, søndag d. 4. oktober 2020, kl. 14-16. Rudkøbing 
indkalder og udsender forslag til dagsorden. 

 
8) Evt.:  

Birgitte Hammeleff, medlem i Odense Roklub, deltog for at fortælle om sit 
arbejde som DFfR’s repræsentant i Friluftsrådet, kreds Nordfyn (Nina fra 
Svendborg Roklub er DFfR’s repræsentant for kreds Sydfyn) se mere på 
friluftsraadet.dk 
Friluftsrådet er i gang med at ændre sin struktur - senest i 2021 skal den nye 
struktur være gennemført. Friluftsrådets arbejde bliver mere kommunalt 
organiseret, derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvad der sker i den 
enkelte kommune. I Fynnord (Nyborg, Kerteminde, Nordfyn, Odense og 
Middelfart kommuner ) afholdes repræsentantskabsmøde i Odense d. 24. 
marts kl 19.00  - interesserede roere er velkomne. Indbydelse vedhæftet.  
 
Birgitte fortalte desuden om DFfR's miljø-og planudvalg - der afholdes blandt 
andet miljøseminar d.3. oktober 2010 - seminaret afholdes fælles for DFfR og 
Dansk  kano- ög kajak forbund nærmere udsendes senere på 
DFfR's hjemmeside. 
<<<<<<<<<.  
 
 
Fælles klubudviklingsarrangement planlagt til d. 30. januar 2020 i Assens 
Roklub blev aflyst pga. for få tilmeldinger. Vi giver Anna Karina fra DFfR 
besked om, at klubberne ikke lige pt. kan engagere sig i arbejdet på tværs af 
klubberne, men at vi håber at kunne vende tilbage på et senere tidspunkt. 

 
 
 


