Referat af Laugssamling torsdag d. 28. oktober 2010 i Randers Roklub.
Der deltog 29 laugsbrødre, æresmedlemmerne Gunnar Drachmann, Ib Fruensgaard, Keld Hüttel
og Halvor Jensen samt, som repræsentant for Randers Roklub, John Juul Møller.
Dagsorden:
Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4
Pkt. 5
Pkt. 6

Valg af Dirigent
Beretning om det forløbne Aar
Økonomien - herunder Kontingentfastsættelse for 2010 samt behandling
af indkomne forslag
Valg af Styrelsen. Paa valg er Anders Thoustrup, Kaj Friis-Christensen og
Villy A. Sørensen
Valg af Talkyndig Revisor
Eventuelt

Oldermand Anders Thoustrup, bør velkommen og glædede sig over det store fremmøde. En
særlig velkomst til de fire æresmedlemmer og John Juul Møller.
Pkt.1.
Torsten Viborg Pedersen blev valgt som dirigent. Torsten takkede for valget,
konstaterede at Laugssamlingen var rettidigt indkaldt, samt at samlingen var beslutningsdygtig.
Pkt. 2.
På denne den 19. ordinære Laugssamling i Randers Travaljelaug BUUR, torsdag d.
28. oktober 2010, aflagde oldermand Anders Thoustrup med stor fornøjelse beretning for den
forgangne sæson, som alle kan se tilbage på med glæde. I lauget er vi, som i mange år, rigtig
gode til den selskabelige del af roningen, hvor vi har det rart med hinanden. Hygge i sivene, med
drivmidler og opdatering af den lokale snak, er vi gode til; men nu kan vi sørme også ro.
Såvel deltagelsen på roaftenerne og til lørdagsroningerne som resultaterne ved travaljedysten i
august (hvor BUUR vandt guld), underbygger at vi er blevet sportsligt gode. Gennemsnitligt
deltagerantal 11,3 pr. gang.
Når rostatistik mm. kan fremlægges, så skyldes det laugets overildsjæl, Villy. Tak til Villy
Sørensen for den store indsats, den er åbenbar for os alle.
De væsentligste aktiviteter og højdepunkter i den forgangne rosæson:
Vedligeholdelse af travaljen: Der er gjort en god indsats og båden har i nyere tid ikke været i
bedre stand end nu. Tak til Kjeld Sørensen for husly. De gode forhold gavner både de arbejdende
laugsbrødre og resultatet på BUUR. Også tak til Carsten Andersen for at løse transportopgaven.

Grillaften: Igen en rigtig fin aften, hvor vi genser medlemmer af lauget vi måske næsten havde
glemt.
Kaproning på havnedagen: I år gik vores plan om at vinde over Thor i opfyldelse. Det var nu også
tiltrængt af hensyn til vor selvopfattelse. Og beviset er til stede i from af Pokal og Åre. Alle er
glade for kombinationen af flittig træning, gode styrmænd (og en god start under konkurrencen)
som gav os sejren. Tak til vore to styrmænd, Kurt og Ole, I supplerer hinanden perfekt. Dagen
sluttede med spisning i Pakhuset. MEN kære roere, det bliver ikke nemt at gentage succesen til
næste år: Thor vil gøre alt for at vinde, så vi må ikke falde af; men skal være endnu bedre i august
2011.
Modtagelse af Dannebrog: Endnu engang en fin tradition, at vi gør os gældende ved de
officielle lejligheder med maritimt præg.
Fladbroturen: (som var en Langå-Fladbro tur) På referaterne forstås at turen blev gennemført
med stor tilfredshed og ikke var ”så kedelig”.
Fælles roning og spisning med Thor: Igen afholdelse af en god tradition og det var en hyggelig
aften.
ÅRET DER KOMMER:
Oldermanden beroligede med at vi ikke har planer om omvæltninger så I vil finde kendte
elementer:
Vedligehold af båden
Søsætning
Lørdagsroning
Kaproning på havnedagen
Osv osv.
Når vi i aften samles i dette hyggelige lag, med minderne fra en god rosæson, så er det i fuld tillid
til at næste sæson bliver mindst lige så god, og det er jo helt op til os selv.
Nogen gør en indsats ved at møde op, nogle trækker godt til i årerne, nogle er altid frisk med en
politisk analyse krydret med lokale nyheder. Det hele går op i en højere enhed, min eneste
bekymring er om laugets medlemmer ældes for hurtigt. Jeg kan i hvert fald konstatere at der
efterhånden hver onsdag er noget at fejre, men det er måske ikke fødselsdag hver gang.
Vi er p.t. 39 laugsbrødre og 4 æresmedlemmer.

Styrelsen har indikationer fra personer der kunne tænke sig at være med i lauget, men har indtil
videre sat yderligere medlemsoptagelse på stand-by.
I BUUR vil vi gerne leve op til at ”æres den som æres bør”. Og derfor har styrelsen besluttet at
udnævne Henning Jensen til æresmedlem.
Udnævnelsen burde ikke være nødvendig at motivere; men i det forhold at han som skriver fra
laugets start den 23. april 1992 og frem til sidste år var med i laugsstyrelsen.
Tak til Henning Jensen og tillykke. Henning blev hyldet med et stort bifald.
Pkt. 3.
Økonomi. Gældker Kaj Friis-Christensen fremlagde og gennemgik det reviderede
regnskab, som udviste et overskud på ca. kr. 11.500. Samt en status med en egenkapital på ca.
kr. 27.800.
Kontingentet fastsattes til at fortsætte uændret på kr. 1.200 pr. år.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Pkt. 4.
Valg til styrelsen. Alle styrelsesmedlemmer, som var på valg: Oldermand Anders
Thoustrup, Gældker Kaj Friis-Christensen og Villy A. Sørensen, blev genvalgt med akklamation.
Pkt. 5.
Valg af talkyndig Revisor. Jørgen Gram blev genvalgt som revisor og Leif Schlütter
som revisorsuppleant.
Pkt. 6.

Eventuelt.
Oldermand Anders Thoustrup kunne berette for laugssamlingen at der efter initiativ fra
æresmedlemmerne Ib Fruensgaard og Gunnar Drachmann er indstiftet en vandrepokal –
”Den Gyldne Åregaffel”. Pokalen gives som anerkendelse af en særlig indsats og den
første modtager af ”Den Gyldne Åregaffel” er Kjeld J. Sørensen, for sit initiativ til og
fastholdelse af den ekstraordinære træningsindsats, som i år førte til sejr i Travaljedysten
d. 28. august 2010. Kjeld takkede og opfordrede til at vi til næste år giver den en tand til.
Villy oplyste at ergometer roning starter første onsdag efter laugssamlingen samt at
BUUR vil blive taget op lørdag d. 6. november 2010.
Ole Nielsen fremhævede Michael Kjærgård for fotografering af aktiviteter i og omkring
BUUR samt at billederne bliver delt til fælles fornøjelse. (Michael viste senere på aftenen
et potpourri af årets billedhøst, som skildring af ”BUUR-året”. Michael kunne bl.a.
fortælle at den dag vi vandt guld havde han fødselsdag, og han donerede en flaske
Linieakvavit til lauget) .
John Juul Møller takkede på Randers Roklubs vegne for BUUR’s deltagelse i bl.a. Sct. Hans
arrangementet, Randers ugen m.v., konstaterede at BUUR havde været meget på vandet
i 2010 og at det glædede ham som gammel kaproer at det havde givet resultat. John

berettede hvordan han blev formand for Randers Roklub da det gamle klubhus var
brændt i 1985. Da det nuværende klubhus i 2011 fylder 25 år inviterede han Randers
Travaljelaug BUUR til fest i roklubben d. 5. april 2011.
Der var ikke flere indlæg under evt. og dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til
oldermanden.
Oldermand Anders Thoustrup takkede dirigenten og afsluttede laugssamlingen 2010.
Laugssamlingen gik herefter over til spisning af den traditionelle menu: Christiansø sild,
Skipperlabskovs og gammel ost med rom. Traktementet blev med vanlig rutine og ekspertise
forestået af et team fra Randers Roklub. Holdet blev efterfølgende takket og fik overrakt rødvin
under store klapsalver.
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Referent
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