
  Randers Travaljelaug 
 
 
Referat af Stiftende generalforsamling afholdt på Thor Bryggerierne thorsdag d. 23. april 1992 kl. 
16.oo. 
                                                                 
 DAGSORDEN:  
 
 Pkt. 1.  Valg af dirigent. 
 
 Pkt. 2.    Godkendelse af vedtægter for det nye Travaljelaug. 
 
 Pkt. 3.   Økonomi - udvalget foreslår, at bådens anskaffelse finansieres ved hver enkelt 

deltagers indbetaling af kr. 2.000,- incl. moms pr. person ved fremsendelse af reg-
ning til de respektive lydende på sponsering af Travalje samt kr. 450,- excl. 
moms, som dækker kontingent til Randers Roklub som passivt medlem for bådens 
opbevarelse, plads m.v. 

 
 Pkt. 4.  Forslag til bådens navn udbedes. 
 
 Pkt. 5.  Forslag om, at borgmester Keld Hüttel udnævnes til æresmedlem af lauget og 

døber båden. 
 
 Pkt. 6. Forslag til faste træningsdage og eventuel professionel assistance ved opstart. 
 
 Pkt. 7. Eventuelt. 
 
 ---------- 0 ---------- 
 
ad pkt. 1 
 
Som dirigent valgtes Kurt Gjettermann. 
 
ad pkt. 2 
 
Jørgen Mark gjorde gældende, at såfremt vedtægterne skulle tages bogstaveligt, kunne han ikke 
deltage, da han ikke boede i Randers Kommune. Hertil var svaret, at Randers-borgere skal forstås 
bredt og ikke noget med kommuneafgrænsning. Forslaget til navn og vedtægter blev godkendt, og til 
første styrelse blev valgt Ib Fruensgård, Henning Jensen, Svend E. Jensen, Søren Vognsen og 
Halvor Jensen. 
 
ad pkt. 3 
 
Det blev meddelt, at i lighed med udtalelser ved det første orienterende møde ønskede Ole C. 
Jørgensen og P. Birch kun at deltage til en væsentlig reduceret takst. Det blev besluttet, at taksten 
skulle være ens for alle uanset alder, erhverv m.v. 

  Der blev stillet forslag om, at det 24. medlem blev borgmester Keld Hüttel, men dette punkt  ønskes     
behandlet under pkt. 5. 
            -/2 
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ad pkt. 4 
 
Der blev stillet forslag om mange gode navne som "Zeus", "Gudensflod", "Gudenfloden", "Neptunus", 
"Gudens Aage" m.v. Det blev besluttet, at bådens navn bliver :"Buur". 
 
 
 



ad pkt. 5 
 
Forslag om at kalde lauget for Randers Ugens Travaljelaug blev nedstemt. Der blev enighed om, at 
borgmester Keld Hüttel blev udnævnt til æresmedlem med ret til deltagelse i sejladserne efter ønske. 
 
ad pkt. 6 
 
Der var enighed om at søge professionel assistance ved opstarten,  og i forsøg på at få størst mulig 
deltagelse vil vi fra starten fastlægge tirsdag og onsdag kl. 19.oo til træningsdage, hvorefter der 
sidenhen kan overvejes kun en ugentlig træningsdag samt ekstra sejladser efter aftale. 
 
ad pkt. 7 
 
Der blev stillet forslag om, at bogstavstyperne til navnet på båden bliver de bogstavstyper, som er 
anvendt i en af Thor Bryggerierne udarbejdet brochure om Buurøl. Brochuren vedlægges til 
orientering til alle. 
 
Der blev stillet forslag om, at der blev en årlig laugssamling, og Styrelsen skal bestemme, hvor og 
hvornår. 
 
Under eventuelt orienterede Halvor Jensen om, at det eksisterende Travaljelaug ved navn Travaljen, 
Randers Rolaug har sendt et brev, hvori man opfordrer til et samarbejde. Dette vil der blive taget 
initiativ til. 
 
Herefter afsluttedes generalforsamlingen med tak til dirigentens gode ledelse. 
 
John Juul Møller, som har været mangeårig formand for Randers Roklub, er af Roklubben udpeget til 
at være kontaktmand til de to Travaljelaug. 
 
John Juul Møller orienterede om, at man som menigt medlem af Randers Roklub, hvilket vi nu er, har 
ret til at bruge alle Roklubben's faciliteter med undtagelse af Roklubben's både. Der kan arrangeres 
hyggelige arrangementer, også med ledsagere, og klubben har traditionelt klubaften om onsdagen, 
hvor der kan købes mad. 
 
Roklubben vil - via John Juul Møller - forsøge at arrangere nogle Travalje-regattaer, og John Juul 
Møller opfordrede til, at der blev afholdt et møde mellem Roklubben's bestyrelse, Travaljen Randers 
Rolaug og Randers Travaljelaug. Dette møde er fastsat til onsdag d. 6. maj 1992. 
 
Herefter konstituerede bestyrelsen sig, og sammensætningen blev følgende: 
 
  Oldermand:  Halvor Jensen 
 
  Gældker:  Søren Vognsen 
 
  Laugsskriver:  Henning Jensen 
 
  Ib Fruensgård 
 
  Svend E. Jensen 
 
Laugsbrødrene vil i den kommende tid fra Søren Fischer, Randers Tandhjulsfabrik, modtage 
opkrævning vedr. deltagelse i båden samt kontingent til Randers Roklub, og disse bedes omgående 
indbetalt, da Søren Fischer for lang tid siden har lagt pengene ud til båden. 
 
Endelig vedlægges til orientering nogle kommando-regler, som de kære laugsbrødre allerede kan 
begynde at sætte sig ind i, således at man er forberedt til opstarten. 

 


