Randers Travaljelaug
Laugssamling den 2. november 2017.
Thorsdag 2. november 2017 var 26 Laugsbrødre mødt op til den årlige Laugssamling i Randers Travaljelaug.
Efter at være blevet bænket med hver en Buur øl, bød Oldermand Anders Thoustrup velkommen til
Laugssamling, med en særlig velkomst til æresmedlemmerne Ib Fruensgaard, Keld Hüttel og Henning
Jensen.
I årets løb har Randers Roklub mistet to medlemmer der begge har haft kontakt til Randers Travaljelaug,
nemlig Peter Holm og tidligere formand og kontaktperson John Juhl Møller.
De blev begge mindet med et ”Æret være deres minde”.
Oldermanden konstaterede at det jo er gengældelsens glæde at se Indbydelsen, den er efterhånden blevet
en tradition.
Efter velkomsten var 1. punkt på dagsordenen valg af dirigent, styrelsen forslog laugsbroder Michael
Kjærgaard som blev valgt med applaus.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
Pkt. 1
Valg af Dirigent
Pkt. 2
Beretning om det forløbne Aar
Pkt. 3
Økonomien - herunder Kontingentfastsættelse for 2018 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
Dirigenten konstaterede at Laugsamlingen var indkaldt jf. vedtægterne.
Ordet blev herefter overgivet til Oldermanden for aflæggelse af beretning.
Oldermanden konstaterede at nu sidder vi her igen, ro sæsonen går på held og det bliver nemmere og
nemmere år for år at holde beretning.
Det har været en aktiv sæson med roning onsdag og lørdage på fjorden – der er roet godt og af og til i takt!
Der snakkes og snakkes i båden, det er et godt tegn. Der udveksles bysladder og mobbes på godmodig vis, et kammeratskab i topklasse.
Igen i år var der guld til båden i travaljedysten.
Set kronologisk er året gået med vedligeholdelse af båden, hvilket er blevet en del nemmere efter at vi har
anskaffet traileren.
Grillaften er som sædvanlig en stor succes – tak til Søren Sørensen for at stå for det, samtidig får vi så lov til
at hilse på ham.
Havnedagen og guldet blev fejret, tak til Ole og AnneMarie for at stå for festen.
Langåturen var i år vendt tilbage efter en pause, efter forlydender en ”Sejle og ned ad åen” tur. Tak til Klavs
og Ole for at arrangere.
Endelig en forrygende Jubilæumsfest, arrangeret af Robin som dog havde udliciteret det til Edith – Well
done!
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Da båden nu kan fragtes rundt blev det også til en tur på Mariager Fjord, arrangeret af Kjeld og Gitte. Det
blev en lidt blæsende forestilling som afsluttedes med Stegt flæsk og persillesovs. Vi siger tak for initiativet!
Til sidst endnu en tradition, fællesroning med Thor travaljen, igen en hyggelig aften.
Statistikken siger at vi nu er 35 aktive og 3 æresmedlemmer i lauget.
I årets løb har vi sagt velkommen til Henrik Hornbæk og Allan Jensen.
Lars Kel Hansen, Poul Thomsen og Per Nørret har meldt sig ud, til dem vil vi gerne sige tak for trofast
medlemskab i mange år. De skal altid være velkomne i båden.
Ser man på bemandingen hen over året har der i gennemsnit været 11 roere pr roning.
For den kommende sæson kan der allerede nu oplyses at:
 Ergometerroning starter den kommende onsdag
 Rotur til København er planlagt til 31. august – 2. september 2018, tilmelding kan ske til Klavs.
 Der er stadig et behov for uniformer, Styrelsen vil disponere når tiden er moden – mod
egenbetaling.
 Ved at udvise diplomati er vi nu lovet adgang til lokalerne også i forbindelse med regattadagen.
 Vi vil fortsætte med hyggeroning og konkurrenceroning – sidstnævnte selvfølgelig for at vinde, der
skal være plads til begge aktiviteter.
Oldermanden sluttede beretningen med at takke alle for opbakning til lauget, tak til Kurt Amstrup for at
holde hjemmesiden opdateret og en tak til kollegaerne i styrelsen for godt samarbejde.
Forsamlingen gengældte med applaus!
Næste punkt på dagsorden var laugets økonomi.
Gælkeren gennemgik regnskabet.
Indtægter 56.191,24 kr
Udgifter 62.855,39 kr.
Underskud 6.664,15 kr som fremkom fra udgiften til tilskuddet til Jubilæumsfesten på 16.980 kr.
Formuen er nu på 50.417.71 kr.
Kontingentet er sat til 1300 kr for det kommende år.
Regnskab og kontingent blev godkendt med applaus.
Dirigenten kunne oplyse at der var fremsendt et forslag af Klavs, der fik ordet for at fremsætte forslaget og
begrunde det.
Klavs vil sammen med roerne i stævnen indstille til at der indkøbes et antal stålbægre i stedet for at bruge
de plastbægre der indtil nu er brugt når man har skullet styrke sig.
Det vil både være billigere og mere miljørigtig.
Klavs fremviste en eksempel som kan anskaffes for 10,50 kr pr stk.
Forslaget medførte en del kommentarer:
 Kjeld – nu skal man jo ikke gøgle med folks penge! For øvrigt har vi af Richardt Nissen fået en
Nødhjælpskasse som mangler at blive installeret.
 Henning Jensen: Man skal selvfølgelig passe godt på det, men de knap 11 kr er givet godt ud.
Indstillingen blev gengældt med applaus.
På valg til styrelsen var Hans Carøe og Niels Rasmussen, der modtog genvalg.
Forsamlingen godkendte valget med applaus.
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Ligeledes var valg af Talkyndig revisor genvalg til Jørgen Gram.
Den gyldne åregaffel, vandretrofæet der er indstiftet af afdøde æresmedlem Gunnar Drachmann og
æresmedlem Ib Fruensgaard skulle traditionen tro uddeles. Trofæet har tidligere været uddelt til: Kjeld
Sørensen, Ole Nielsen, Jørgen Krogh, Michael Kjærgaard, Robin Brown, Villy Sørensen og Kurt Amstrup.
Oldermanden oplæste indstiftelsesbrevet og begrundede styrelsens valg: Carsten Andersen.
Valget af Carsten blev modtaget med applaus af forsamlingen, der gengældte med at takke over æren.
Dirigenten gik herefter videre til sidste punkt på dagsordenen, Eventuelt.
Punktet hvor alt kan diskuteres men intet vedtages.
Ib Fruensgaard takke for invitationen.
Dirigenten sluttede med at takke forsamlingen for god ro og orden.
Forsamlingen gik herefter over til den traditionelle menu:
Christiansø sild m. fedt, æggeblommer og rugbrød.
Skipperlabskovs m. hjemmesyltede rødbeder
Stærk ost m. sky og rom på rugbrød.
Kaffe med kyskager og chokolade.
Som tilbehør var der rigelige mængder af drivmidler i form af øl og diverse snapse.
Oldermanden takkede på Laugets vegne køkkenholdet: Vibeke, Margit og Grete for mad og servering, med
en vingave og applaus fra forsamlingen.
Således opfattet og refereret
Niels Rasmussen

