Randers Travaljelaug
Laugssamling den 1. november 2012.
Oldermand Anders Thoustrup åbnede den 21. laugssamling med en velkomst til vore æresmedlemmer Keld
Hüttel, Ib Fruensgaard, Halvor Jensen 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 2012 samt behandling af indkomne Forslag
Pkt. 4
Valg af Styrelsen. Paa valg er Anders Thoustrup, Kaj Friis-Christensen og
Villy A. 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 oldermanden for aflæggelse af beretning for året.
Oldermanden kunne konstatere at det igen har været en god rosæson om end der har været en begrænset
succes med vores ambition om at vi skulle være gode til at ro og dermed kunne føre i kapsejladsen fra start
til mål idet vi blev nr. 2 i kapsejladsen. Vi tabte dog ikke til Thor.
Derfor drøftes der allerede nu teknik og taktik for den kommende rosæson.
Fremmødet har igen i år været højt, ifølge regnskabet fra Villy Sørensen har der gennemsnitligt været 10,8
pr roaften, hvilket er flot.
Det er blevet til mange gode ture ud på fjorden og op i åen.
Der plads til både kaproningstræning og onsdags roning med kammeratskabet i højsædet. Her er der plads
til ikke uvæsentlige uvekslinger af informationer og diverse politiske analyser af vor egen politiske ekspert
Michael Kjærgaard.
Båden er i god stand takket være hjælp fra Laugsbrødre.
Tak til Carsten Andersen for transport.
Søren Sørensen for hjælp til at finde lokaler til lakering etc.
Året byder på mange traditioner.
Grillaften som gennemføres med Søren Sørensen og Flemming Vang ved roret.
Havnedagen med travaljemesterskabet, vi synes at vi har fået et godt forløb på afviklingen med den nye
bane og ølsalget.
Havnedagen afsluttedes i år med jubilæumsfest arrangeret af Robin Brown, Bjarne Steve og Gert Nees.
Fladbroturen der nu er blevet til en Langåtur stod Klavs Nicolaisen for. Igen i år blev vanddybden loddet,
denne gang var det Søren Sørensen der tog sig af det. Eftervirkningerne var manglende mobil adgang og
klarsyn.
Travaljen har også deltaget i Roklubbens afvikling af Danmarksmesterskabet i langdistanceroning.
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Et sammensat hold af travaljeroere bestående af Hans & Mette, Villy & Ulla, Michael & Rie & Kjeld deltog.
Denne gang blev det til GULD foran Thor.
Vi synes, at den bestående cocktail af hygge, mobning, kammeratskab og træning er passende. Hvilket ses
af den store tilslutning der er til både roaftener og arrangementer.
Derfor har styrelsen trods flere henvendelser sat yderligere medlemstilgang på standby.
Oldermanden sluttede med at takke alle for opbakning til lauget og en tak til kollegaerne i styrelsen for
godt samarbejde.
Den gyldne åregaffel der nu har haft to modtagere: Kjeld Sørensen og Ole Nielsen skulle herefter uddeles.
Oldermanden oplæste indstiftelsesdokumentet og fremførte styrelsens begrundelse for valget af modtager:
• Et medlem der har brugt sine tekniske evner til at sikre en ”Bridge over troubled Water” så alle kan
komme sikkert i båden: Jørgen Krogh.
Et valg der blev modtaget med applaus af forsamlingen.
Jørgen takkede for valget, og konstaterede, at godt nok var der kommet ny bro, men det havde især fra
yngre medlemmer lydt en kritik af, at den ikke var forsynet med gelænder.
Det bliver der taget hånd om til den kommende sæson lovede Jørgen.
Æresmedlem Keld Hüttel havde en enkelt kommentar til beretningen, ”Vend tilbage til det gamle regime
med at ro en lige strækning, så vinder I med flere bådlængder”.

Dirigenten bad herefter Gældker Kaj Friis Christensen om at aflægge regnskab for året.
Regnskabet blev fremlagt med et resultat på kr. 8207,07 og en egenkapital på kr. 39.766,78.
Forsamlingen godkendte regnskabet med applaus.
Kontingent blev fastsat til 1.200,00 kr., det samme som i indeværende år.
Dirigenten gik herefter til næste punkt på dagsordenen, valg til styrelsen.
På valg var Anders Thoustrup, Villy Sørensen og Kaj Friis Christensen der alle modtog genvalg.
Som revisor blev Jørgen Gram genvalgt.
Dirigenten gik herefter videre til sidste punkt på dagsordenen, Eventuelt.
Punktet hvor alt kan diskuteres men intet vedtages.
Kjeld Juul Sørensen fik ordet og konstaterede at så vidt han kunne se overholdt vi lavets formålsparagraf.
Dog kunne han godt tænke sig noget mere træning med længere roture. For som han konstaterede: Vi vil
vel vinde næste år?
Derfor en bedre grundform hvor de stærkeste roere bliver placeret nede i båden vor de kan trække
igennem.
Som tidligere foreslået kunne Kjeld godt tænke sig at der blev arrangeret en weekendtur i foråret.
Kjeld sluttede af med at takke styrelse og alle for mange gode timer.
Finn Sørensen, formand for roklubben kom forbi og takkede på klubbens vegne for gaven til roklubben fra
travaljerne Buur og Thor.
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Det glædede Finn at se det liv, den glæde og det engagement klubbens medlemmer lagde for dagen
omkring Travaljen.

John Juhl Møller, takkede fordi Finn kom forbi. Og mindede om at Finn Sørensen nu trækker sig som
formand for roklubben hvorfor han opfordrede til at man hyldede Finn med en klapsalve for det store
arbejde han har lagt i klubben. Det blev selvfølgelig efterkommet.
For roklubben har året været præget af nogle store investeringer, nye pontoner, ny 2 åres indrigger,
klubhuset er malet både indvendigt og udvendigt.
Alt det har kun kunne lade sig gøre på grund af en sund økonomi.
John takkede for de 2 bænke der er skænket af Tradium ved Søren Sørensens mellemkomst, de bliver
flittigt brugt i sommerhalvåret.
Et ønske er at få planeret græsstykket foran klubhuset, men da det er kommunens grund er det dem der
skal sørge for det, og det tager lidt tid.
Dirigenten sluttede med at takke forsamlingen for god ro og orden.
Michael Kjærgaard viste herefter et meget flot billede show over året med kommentarer der udløste
megen latter.
Tak til Michael.
Forsamlingen gik herefter over til den traditionelle menu:
Christiansøsild m fedt, æggeblommer og rugbrød.
Skipperlabskovs med 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 og Margit for den udsøgte middag med en vingave og
applaus fra forsamlingen.
Denne aften har også som tradition at der fortælles små anekdoter og sjove historier, hvilket også var
tilfældet denne aften, men da referenten på dette tidspunkt var ophørt med at notere aftenens tildragelser
slutter referatet her.
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