
OLDERMANDENS BERETNING, RANDERS TRAVALJELAUG. 

Den 23. ordinære Laugssamling den 6. nov 2014 

”Genkendelsens glæde er dog den største” er et gammelt mundheld, og hvor er det rigtigt, ikke mindst på 

sådan en traditionsrig aften som i aften hvor vi holder den årlige Laugssamling. Det er lige før vi kan indføre 

Laugssamlingen som en højtid i vor kalender. 

Velkommen kære laugsbrødre ! 

Det er en glæde for mig som Oldermand at aflægge beretning for den forgangne sæson. Det sagde jeg også 

sidste år, men det er ikke desto mindre sandt, idet vi igen kan se tilbage på en herlig rosæson. 

Hvor er det godt at opleve, at der er etableret orden på tingenes tilstand: Guldet og trofæet er hvor det 

hører hjemme, nemlig hos BUUR-folkene !!!!!! (Michael Kjærgaard havde udviklet en ret avanceret strategi: 

kom foran fra starten og hold føringen!) Tiderne er vist desværre ”Borte med blæsten” 

Oldermanden var ramt af familiemæssige forpligtelser på havnedagen, men der var online forbindelse så 

jeg oplevede sejren på afstand.  

Ud over sejrens sødme, er træningerne hele sommeren, hvad enten det er lørdag morgen eller onsdag kl 18 

rigtig hyggelige. Og at styrmand Ole stadigvæk kan udholde alle ekspertkommentarerne fra gasterne, 

vidner om en stor tålmodighed og tolerance.  Igen i år viste den oprindelige frygt for at 

konkurrancetræningen skulle være en trussel mod den mere hyggeprægede roning, at være aldeles 

ubegrundet. Og godt for det! 

En listning af årets aktiviteter er også genkendelse:! 

Vedligeholdese af fartøjet: fin indsats ydet af mange og gode forhold at arbejde under i Remissen. Og 

båden har været i superfin stand. 

  Alternativ til Remissen er fundet for den kommende vinter. 

Grilaften:   Altid en succes ikke mindst takket være Søren Sørensen og Flemming Vang 

Havnedagen: De sportslige resultater er nævnt, men en aften forinden var der arrangeret 

gril i forbindelse med rotræningen. Koner/Buurhøns var inviteret og det blev 

en hyggelig aften takket være indsats fra Ole, Anne Marie og Karen 

Margrethe.  

 Eftermiddagsarrangementet på Havnedagen stod vi igen for. Roklubben er 

glade for det liv det skaber og Roklubben overtog aftenarrangementet. Ud 

over liv på pladsen skaber det et overskud til såvel BUUR som Roklubben. Og 

vi er nu en formel del af havnedagen, med de fordele det giver. 

Medaljefesten (som vi vel godt tør kalde den) var henlagt til Slotskroen og 

Buurhønsene stod som arrangører. 



Langå turen: igen i år en stor succes, 16 mand deltog og Klaus Nikolajsens 

havde igen gjort forarbejdet. Tak for det Klaus 

Som sædvanligt var der kombineret ro- og spiseaften med Thor da sæsonen 

gik på hæld. Jo igen i år viser vi storsind og format ! Vi kan godt hygge os med 

tabermandskaber!!! 

Sidst men ikke mindst har vi i år optaget nye medlemmer i lauget nemlig Kai 

og Palle. Vi tror I allerede har fundet jer godt tilpas i lauget og vi glæder os 

over at I også er flittige roere. Tanken om at etablere endnu en roaften har vi 

skrinlagt. Der er ikke pres på ventelisten men vi fører en, og vil med passende 

mellemrum forholde os til evt optagelse af nye medlemmer. 

SÆSONEN DER KOMMER: 

”at den næste sæson må blive mindst lige så god som den forgangne” Ikke en 

særlig videnskabelig målsætning, men den vi føler for. Og så konstaterer vi at 

antallet af mærkedage, der skal fejres med en ”lille skarp” er i voldsom 

stigning. Og at på trods af den stigende gennemsnitsalder er der ikke mangel i 

båden, på stærke meninger om næsten alt. Mobning og lysten til at forklare 

hvor godt alting var førhen sortrives også. Så venner, det skal nok gå! 

Tak til Jer alle for sæsonen der snart er gået. 

Tak til mine kolleger i Styrelsen for Jeres engagement og indsats, ikke mindst 

da vores bjergrytter Villy midlertidigt måtte udgå. Tak for en stor indsats. 

 

Laugets hædersbevisning ”Den Gyldne Åre” er en vandrepokal der ved 

laugssamlingen vandrer videre til en roer der har gjort sig fortjent dertil. 

(Læa motiveringen op) 

 

     

    

     

   

     

     

     

     

     



     

   

     

     

     

     

     

     

     

     

   

      

  

 

 

   

                              

 

 

 

 



Randers Travaljelaug 

 
 

Laugssamling den 6. november  2014. 
 
Efter at alle laugsbrødre var bænket foran et glas med Buur øl, bød Oldermand Anders Thoustrup 
velkommen til den 23. laugssamling.  
 
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 Anders Thoustrup, Kaj Friis-Christensen og Villy Sørensen 
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 til Oldermanden for aflæggelse af beretning. 
 
Oldermanden begyndte sin beretning med en speciel velkomst til vore æresmedlemmer Keld Hüttel, Ib 
Fruensgaard og Henning Jensen samt gæst fra Randers Roklub Poul Andersen. 
 
Med denne 23. laugssamling er det som om vi efterhånden kan indføre begivenheden som en højtid i 
kalenderen, for laugsbrødrene er det i hvert fald blevet en mærkedag man ikke vil gå glip af. 
Den forgangne sæson har ikke budt på de store overraskelser, igen i år er guldet og trofæet hvor det hører 
hjemme – hos Buur!  
En konstatering der blev mødt med applaus fra forsamlingen. 
Michael Kjærgaards strategi blev fulgt med fra start til mål – kom foran fra starten og bliv der! 
 
I den forbindelse roste Oldermanden, Styrmand Ole Nielsens standhaftighed i forhold til de mange 
kommentarer fra ro kammeraterne. 
 
Det kan konstateres at konkurrencetræningen kl 18 om onsdagen og den efterfølgende motionsroning kl 19 
fortsat understøtter hinanden på bedste vis.  
 
Vedligeholdet af Buur blev i år foretaget i Remissen hos Grejbanken, båden fik en ordentlig gang lak. I den 
kommende vinter bliver adressen Nyholmsvejs da Grejbanken er flyttet.  
 
Grillaftenen blev igen i år forestået af de to grillmestre Søren Sørensen og Flemming Vang – Tak for en 
hyggelig aften. 
 
Den megen træning op til travaljedysten blev markeret med grill en søndag efter træning, hvor Ole, Anne 
Marie og Karen Margrethe stod for arrangementet. 
 



Randers Travaljelaug 

Vi er nu en formel del af Havnedagen og dermed indbudt af Eventsekretariatet i planlægningen. 
Samarbejdet med Roklubben fungerer godt. Musikken der i år var med Swingbanden blev godt modtaget af 
publikum, og der var overskud på arrangementet. Vi kunne dog godt ønske lidt mere omsætning i baren. 
 
Tiderne fra årets dyst er desværre bortkommet – men vi vandt! 
 
Den efterfølgende ”Guldfest” var i år arrangeret af Buurhønsene på Restaurant Slotskroen – Tak for det! 
 
Den årlige Fladbro/Langåtur var igen i år tilrettelagt af Klavs Nicolaisen. 16 roere deltog i den traditionsrige 
tur. Tak til Klavs. 
 
Den årlige roaften sammen med travajlen Thor var som sædvanlig en hyggelig aften, hvor vi jo viser 
storsind ved at vise, at vi godt kan hygge os sammen med taberholdet. 
 
Med en gennemsnitlig opbakning til roaftenerne på 12,4 fremmødte må det konstateres, at der er stor 
opbakning til de ugentlige ro aftener. 
Der har tidligere været ønske om en ekstra roaften, Styrelsen har for nuværende skrinlagt muligheden. 
 
Lauget har pt. 39 ordinære medlemmer og 3 æresmedlemmer, der er i årets løb optaget to nye 
medlemmer, Kaj Braad og Palle Baunsgaard, - velkommen til. 
Styrelsen fører en venteliste over mulige emner til lauget. 
 
Det er styrelsens ambition, at næste år bliver en gentagelse af dette års gode resultater 
 
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, Jørgen Krogh og Michael Kjærgaard. Oldermanden oplæste indstiftelsesbrevet og 
styrelsens valg: Robin Brown. 
Et valg der blev modtaget med applaus af forsamlingen. 
 
Robin takkede for valget. 
 
Dirigenten bad herefter Gældker Kaj Friis Christensen om at aflægge regnskab for året. 
Der har været indtægter for 67.804,24 kr, Udgifter for 48171,15 kr og dermed et overskud på 19633,09 kr. 
Det største nogensinde. Egenkapitalen er nu på 74943,50 kr. 
Forsamlingen godkendte regnskabet med applaus. 
 
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 Anders Thoustrup, Kaj Friis-Christensen og Villy Sørensen. Villy Sørensen ønskede ikke genvalg. 
Styrelsen foreslog, at nyt styrelsesmedlem bliver Robin Brown, og at Villy Sørensen bliver Kommiteret til 
bestyrelsen, hvilket blev godkendt med applaus. 



Randers Travaljelaug 

 
Som talkyndig revisor blev Jørgen Gram genvalgt – med applaus. 
 
Dirigenten gik herefter videre til sidste punkt på dagsordenen, Eventuelt.  
Punktet hvor alt kan diskuteres men intet vedtages.   
 
Keld kommenterede de bortkomne tider fra Travaljedysten – det vil ikke ske igen! 
 
Ole Nielsen udtrykte ønske om nye uniformer. Flere af laugsbrødrenes uniformer er nu så slidte, at der er 
huller mv. Det kan vi ikke være bekendt.  
Ole oplyste at han havde undersøgt prisen på ny uniform med brodering. Det kan købes for ca. 600 kr pr 
sæt. 
 
Villy Sørensen mindede om at ergometerroning er startet. 
 
Poul Andersen 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.  
 
Dirigenten sluttede med at takke forsamlingen for god ro og orden. 
 
Klavs Nicolaisen viste, bistået af Ole Nielsen, et flot billede show over året med kommentarer af Michael 
Kjærgaard. 
 
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. 
 
Som tilbehør var der rigelige mængder af drivmidler i form af øl og diverse snapse. 
 
Oldermanden takkede på laugets vegne Vibeke, Grethe og Margit for den udsøgte middag med en vingave 
og applaus fra forsamlingen. 
 
Referent 
Niels Rasmussen 
 
 


