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Laugssamling den 25. oktober  2018. 
 
Thorsdag 25. oktober 2018 var Laugsbrødrene mødt op til den årlige Laugssamling i Randers Travaljelaug. 
 
Efter at være blevet bænket med hver en Buur øl, bød Oldermand Anders Thoustrup velkommen med en 
skål til Laugssamling, med en særlig velkomst til æresmedlemmerne Ib Fruensgaard og Keld Hüttel. 
Æresmedlem Henning Jensen havde meldt forfald.  
 
Efter velkomsten var 1. punkt på dagsordenen valg af dirigent, styrelsen forslog laugsbroder Michael 
Kjærgaard som blev valgt med applaus. 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at indkaldelse var rettidig. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
Pkt. 1   Valg af Dirigent 
Pkt. 2   Beretning om det forløbne Aar 
Pkt. 3  Økonomien - herunder Kontingentfastsættelse for 2019 samt behandling af indkomne Forslag 
Pkt. 4   Valg af Styrelsen. På valg er Anders Thoustrup, Kaj Friis-Christensen og Robin Brown 
Pkt. 5   Valg af Talkyndig Revisor 
Pkt. 6  Eventuelt 
 
Ordet blev herefter overgivet til Oldermanden for aflæggelse af beretning. 
 
Oldermanden konstaterede at året nu går på hæld efter den 27. sæson, der har været fremragende. 
Det var første sæson med elektrisk pumpe i båden! Tilslutningen til både onsdage og lørdage har været ”all 
time high” med 12,1 roere i snit om onsdagen og 11,1 i snit om lørdagen. Ofte har der været flere end 13 til 
roning hvilket har styrelsens opmærksomhed. 
Vi har fortsat en venteliste af potentielle nye laugsbrødre som styrelsen forholder sig til. 
 

 Året startede med den traditionelle vedligehold, som nu er gjort lettere da vi kan have Buur på 
traileren. Vi må konstatere at rælingen indenfor en årrække vil kræve en større omgang, idet den er 
noget medtaget. 

 Grillaftenen forløb med god mad og vin samt ikke mindst god stemning – Tak til Søren Sørensen for 
at stå for arrangementet. 

 Et andet stort arrangement var besøg af søværnets ny skib Lauge Koch der er adopteret af Randers 
kommune. Det blev til både travaljedyst og god middag i Marineforeningen. Tak til Hans, Søren og 
Robin for at tage sig af koordinering mv. 

 Spontant blev der med kort varsel flyttet en roaften til Mariagerfjord på foranledning af Kjeld og 
Robin. Der går rygter om en fantastisk spisning med stegt flæsk, persillesovs og kartofler! 

 Havnedagen med travaljedysten gav igen, igen GULD til Buur, basis med hård træning og avanceret 
taktik gjorde udslaget! 

 Årets højdepunkt blev dog turen til København med en helt overvældende tilslutning. Turen har 
været i Tidende og vældig omtalt på de sociale medier. Tak for en perfekt planlagt tur til Klavs, 
Michael og Henrik. 
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 Den traditionelle fællesroning med Thor travaljen er både hyggelig og giver god mulighed for 
udveksling af bysladder + fantastisk forplejning incl drikkevarer. 

 
Lauget har nu 33 laugsbrødre + 3 æresmedlemmer, idet Erik busk Jensen har meldt sig ud. Vi takker Erik for 
trofast at have støttet travaljen gennem mange år. 
 
Oldermanden sluttede sin beretning af med lidt Takt og Tone: 
Husk, man sejler ikke – man roer!!! 
Vi er Laugsbrødre – IKKE medlemmer - det er man i en forening, men vi er et laug!!! 
Når der er flere fremmødte om onsdagen til roning end der er pladser, så vær lidt fleksibel. Alle er jo 
kommet for at ro, så giv plads så alle får mulighed for at ro – udvis lidt konduite! 
 
Den kommende sæson vil byde på en perlerække af traditionsrige arrangementer. 
 
Tak til alle for at yde på den ene eller anden måde, tak til samarbejdet i Styrelsen. 
 
Forsamlingen gengældte med applaus! 
 
Der var herefter mulighed for at kommentere på beretningen. 
Kaj Friis-Christensen fremviste det våbenskjold vi fik i gave fra Lauge Koch samt en plakette af Niels Iuel 
samt vort eget forsøg på at lave et Buur skjold. 
Michael Kjærgaard kommenterede at det var lykkes for Kaj at overbevise kaptajnen på Lauge Koch at Buur 
fortjente et trut i hornet som hilsen. 
Søren Sørensen oplyste, at besøget havde afstedkommet, at der nu var skabt mulighed for, at unge 
mennesker fra Randers kunne komme på et 4 ugers ophold ombord med fokus på forskning og uddannelse. 
Endvidere at vi husker at sende en Julehilsen til skibet (En Buursnaps). 
Ole Hansen ville gerne høre til ventelisten – optog man nu de yngste først og hvor mange er der på 
venteliste. 
 
Næste punkt på dagsorden var laugets økonomi. 
Gælkeren gennemgik regnskabet. 
Indtægter 43.368,65 kr 
Udgifter 43.718,95 kr. 
Underskud 350,30 kr. 
Formuen er nu på 50.067,41 kr. 
Kontingentet blev efter forslag fra Kjeld Sørensen hævet så det nu er er sat til 1400 kr. for det kommende 
år med en forventet efterfølgende stigning året efter på 100 kr. 
Regnskab og kontingent blev godkendt med applaus. 
 
På valg til styrelsen var Anders Thoustrup, Kaj Friis-Christensen og Robin Brown, der alle modtog genvalg. 
Forsamlingen godkendte valget med applaus. 
 
Ligeledes var valg af Talkyndig revisor, her havde Jørgen Gram ønsket at fratræde, i stedet blev Palle 
Baunsgaard valgt. Tak til Jørgen for mange års god revision af regnskab. 
  
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 
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Sørensen, Ole Nielsen, Jørgen Krogh, Michael Kjærgaard, Robin Brown, Villy Sørensen, Kurt Amstrup og 
Carsten Andersen.  
Oldermanden oplæste indstiftelsesbrevet og begrundede styrelsens valg: Klavs Nicolaisen. 
Valget af Klavs 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.   
Oldermanden indledte med at fortælle at styrelsen nu har fundet en afslutning på diskussionen omkring nyt 
tøj.  
Til at vise den nye kollektion optrådte Hans Carøe som mannequin suppleret af Lise Greve der er 
leverandør. 
Fakta blev vendt og drejet og endeligt godkendt af forsamlingen med den tilføjelse at der skal ses på 
reflekser (forslag fra Lars Brædstrup) 
Dirigenten sluttede med at takke forsamlingen for relativ god ro og orden, ligeledes gjorde Oldermanden 
for den høje grad af forsamlingens medleven. 
 
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. 
 
Ligeledes som traditionen byder viste Michael Kjærgaard et billedshow med tilbageblik på året gang krydret 
med friske bemærkninger. 
 
Oldermanden takkede på Laugets vegne køkkenholdet: Vibeke og Margit for mad og servering, med en 
vingave og applaus fra forsamlingen. 
 
Således opfattet og refereret 
Niels Rasmussen 
 


