
Randers Travaljelaug 

 
 

Laugssamling den 31. oktober  2013. 
 
Efter at stolelegen var overstået og forsamlingen var bænket foran et glas med Buur øl, bød Oldermand 
Anders Thoustrup velkommen  til den 22. laugssamling med en speciel velkomst til vore æresmedlemmer 
Keld Hüttel, Ib Fruensgaard og Henning Jensen samt gæst fra Randers Roklub John Juhl Møller.  
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
Pkt. 1   Valg af Dirigent 
Pkt. 2   Beretning om det forløbne Aar 
Pkt. 3  Økonomien - herunder Kontingentfastsættelse for 2014 samt behandling af indkomne Forslag 
Pkt. 4   Valg af Styrelsen. På valg er Hans Carøe og Niels Rasmussen 
Pkt. 5   Valg af Talkyndig Revisor 
Pkt. 6  Eventuelt 
 
Efter forslag fra styrelsen blev Torsten Viborg valgt med applaus. 
 
Dirigenten konstaterede at laugsamlingen var indkaldt jf. vedtægterne.  
 
Ordet blev herefter overgivet oldermanden for aflæggelse af beretning for året.  
 
Oldermanden begyndte si n beretning med at minde om at vi til dette års laugssamling manglede 
æresmedlem Halvor Jensen i vores midte. Halvor var i mange år synonym med Bryggeriet Thor og som 
sammen med andre gode kræfter var med til at stifte Tavaljelauget og sidenhen oldermand. En rolle han 
trivedes med både som vært til laugssamlingen på bryggeriet og som oldermand. Halvor nød samværet i 
lauget og kom trods modgang i de senere år trofast til lavets samlinger. Med disse ord bad oldermanden 
alle rejse sig og mindes Halvor – Æret været Halvors minde. 
 
Oldermanden konstaterede at Guldet og trofæet er tilbage hvor det rettelig hører hjemme – hos Buur! 
- Hvilket blev modtaget med applaus af forsamlingen. 
Konkurrencetræningen kl 18 om onsdagen og den efterfølgende motionroning kl 19 understøtter hinanden 
på fineste vis. Lørdagsroningen kl 07 giver nogle fantastiske oplevelser på vandet før andre får tørret 
søvnen af øjnene. 
 
Vedligeholdet af Buur blev i år foretaget i Remissen hos Grejbanken, en rigtig fin løsning med gode forhold .  
 
Landgangsbroen har i år fået gelænder – Tak til Jørgen Krogh. 
 
Tak til Randers Havn for at have sørget for nye pæle og bedre fortøjningsforhold. 
 
Grillaftenen blev igen i år forestået af de to grillmestre Søren Sørensen og Flemming Vang – Tak for en 
hyggelig aften. 
 
Havnedagen med travljedysten var en stor succes for Buur og Buurhønsene da begge vandt Guld. Buur kom 
ind i tiden 4:48, Sleipner 4:54 og Thor i tiden 4:58. 
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Arrangementet er nu på 3. år afviklet med travaljerne som tovholder med stor succes. I år var 
eftermiddagen krydret med musik af Randers Bigband, et arrangement der kom i hus efter en henvendelse 
fra Eventsekretariatet. Det kom til at give især Kaj Friis og Villy Sørensen hovedbrud, især omkring scenen. 
Heldigvis var vejret med os og tilbagemeldingerne har været meget positive. Økonomisk landede vi på 
fødderne og der arbejdes på en gentagelse næste år. 
 
Den efterfølgende ”Dampe af” fest arrangeret af Robin Brown var en stor succes – Tak til Robin! 
 
Den årlige Fladbro/Langåtur blev i år gennemført ved at Buurhønsene (med hjælp af nogle hanekyllinger) 
roede Buur til Langå. Den efterfølgende tur tilbage blev under ledelse af Klavs Nicolaisen gennemført 
traditionen tro med Welli wanging, smørrebrød og masser af kage i anledning af Klavs’ fødselsdag.  

- Tak til Klavs. 
 
Som noget nyt har der i år været samroning med Roklubben, en aften hvor vi under kyndig ledelse prøvede 
roklubbens både og de prøvede travaljens tunge årer. Til glæde for begge parter. 
 
Den årlige roaften sammen med travajlen Thor var som sædvanlig en hyggelig aften. 
 
Med en gennemsnitlig opbakning til roaftenerne på 11,8 fremmødte må det konstateres at der er stor 
opbakning til de ugentlige roaftener. 
Lauget har pt. 37 ordinære medlemmer og 3 æresmedlemmer. 
Flere har ytret ønske om at komme med i lauget og styrelsen har på den baggrund drøftet muligheden for 
at lave en ekstra roaften torsdag aften. 
 
På foranledning af Robin var der indkøbt Buurøl til laugssamlingen, Tak for et godt initiativ Robin. 
 
Det er styrelsens ambition at næste år bliver en gentagelse af dette år. 
 
Oldermanden sluttede beretningen med at takke alle for opbakning til lauget og en tak til kollegaerne i 
styrelsen for godt samarbejde. 
Forsamlingen gengældte med applaus! 
  
Den gyldne åregaffel, vandretrofæet der er indstiftet af afdøde æresmedlem Gunnar Drrachmann og 
æresmedlem Ib Fruesgaard skulle traditionen tro uddeles. Trofæet har tidligere været uddelt til: Kjeld 
Sørensen, Ole Nielsen og Jørgen Krogh. Oldermanden oplyste at der jo var flere kvalificerede kandidater.  
Med følgende begrundelse: 
Stort engagement i lauget, mester i formidling af information både ind- og ud af lauget,  politiske analyser 
og spin samt en aldrig svigtende humor. 
Faldt valget på: Michael Kjærgaard. 
Et valg der blev modtaget med applaus af forsamlingen. 
 
Michael takkede for valget. 
 
Dirigenten bad herefter Gældker Kaj Friis Christensen om at aflægge regnskab for året. 
Regnskabet blev fremlagt med et resultat på kr. 15.543,66 og en egenkapital på kr. 55.310,41.  
Forsamlingen godkendte regnskabet med applaus. 
 



Randers Travaljelaug 

Kontingent blev fastsat til 1200 kr, det samme som i indeværende år. 
 
Dirigenten gik herefter til næste punkt på dagsordenen, valg til styrelsen. 
På valg var Hans Carøe og Niels Rasmussen der begge modtog genvalg. 
Som talkyndig revisor blev Jørgen Gram genvalgt. 
 
Dirigenten gik herefter videre til sidste punkt på dagsordenen, Eventuelt.  
Punktet hvor alt kan diskuteres men intet vedtages.   
 
John Juul Møller bad om ordet. Han takkede for indbydelsen og ønskede tillykke med en god sæson. 
Dernæst fortalte han om de forskellige tiltag man har lavet i Roklubben og hvad man gerne vil for 
fremtiden. Roklubben har nu 179 medlemmer incl. Travaljen og vinterbaderne. I 2014 står Randers Roklub 
for afvikling af Danmarksmesterskaberne i langdistanceroning , det sker den 31. maj. 
 
Robin Brown, glædede sig over at der evt. kunne etableres et ekstra rohold, og forslog samtidigt man roede 
lidt længere ture om onsdagen (som i gamle dage). 
 
Villy Sørensen gav en kort kommentar vedr. evalueringsmødet med eventsekretariatet.  
 
Lars Keld Hansen replicerede at kommunen gerne ser at der kommer mere liv i havnen på havnedagen og 
takkede for et flot arrangement. 
 
Kjeld Juul Sørensen kommenterede Langåturen og foreslog en lørdagstur til Udbyhøj. Tak for et godt år. 
 
Dirigenten sluttede med at takke forsamlingen for god ro og orden. 
 
Forsamlingen gik herefter over til den traditionelle menu: 
Marinerede sild fra Christiansø m. fedt, æggeblommer og rugbrød. 
Skipperlabsskovs m. hjemmesyltede rødbeder 
Stærk ost m. sky og rom på rugbrød. 
 
Efter spisning af silden viste Michael Kjærgaard et meget flot billede show over året med kommentarer der 
udløste megen latter og grin. 
Stor tak til Michael. 
 
Som tilbehør var der rigelige mængder af drivmidler i form af øl og diverse snapse. 
 
Ole Nielsen havde i dagens anledning digtet en ny sang: ”I dag i morgen i Buur”, en sang der som Ole 
begrundede det kunne digtes videre på efter lyst og behov. Tak til Ole for endnu et bidrag til fællesskabet. 
 
Oldermanden takkede på laugets vegne Vibeke, Grethe og Margit for den udsøgte middag  med en vingave 
og applaus fra forsamlingen. 
 
Referent 
Niels Rasmussen 
 
 


