Randers Travaljelaug
Laugssamling den 3. november 2016.
Thorsdag 3. november 2016 var 24 Laugsbrødre mødt op til den årlige Laugssamling i Randers Travlajelaug.
Efter at være blevet bænket, bød Oldermand Anders Thoustrup velkommen til Laugssamling, med en særlig
velkomst til æresmedlem Henning Jensen.
Æremedlem Ib Fruensgaard havde sendt sin hilsen efter at have måtte melde afbud, ligesom kontakten til
Randers Roklub John Juul Møller havde måtte melde afbud på grund af helbredet.
Oldermanden konstaterede at eftersom det var blevet efterår & Thorsdag var vi til Laugssamling i Randers
Travaljelaug – det er provinsen når den er bedst!
Efter velkomsten var 1. punkt på dagsordenen valg af dirigent, styrelsen forslog laugsbroder Torsten Viborg
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 2014 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 en beretning for lauget jo til dels er et ekko af tidligere beretninger, idet vi
elsker kontinuiteten om end vi også gerne vil udvikling og forandring.
Vi koncentrere os om roning, men finder også tid til at udveksle by sladder, politik så nogle betegner det
som et skygge byråd, dog altid i en god tone, det største aktiv er dog det gode kammeratskab.
Naturligvis vandt vi igen i år guld – om end det var tæt på, men med taktik og god træning så lykkes det.
Traumet Venø rundt blev forløst i år, vi kom rundt og vejret var mere nådigt end sidste år.
Det var en super tur med overnatning på Nørskov, en menu med Venøbøf, sang og vin. Vi besøgte igen i år
kirken om end gudstjenesten var forlagt til en pavillon på grund af kirkens restaurering. Vi fik som sidst en
god og munter snak med præsten Per. Turen udløste en omtale i VenøPosten – måske er vi en ny version af
Sindbad Søfaren?
Endelig udgik vi i år lyst øl hvilket vi takke Kaj for. Stor tak til udvalget Ole og Klavs for tilrettelægningen.
Vedligehold foregik også i år i Grejbanken hvilket vi er taknemmelige for. Et væsentlig punkt i årets
vedligehold var at det kort før Travaljedysten blev nødvendigt at udskifte roret, det var tæret i stykker. Tak
til Peter Bacher for at levere et nyt i aluminium.
1. Onsdag i Juni var der som traditionen byder Grill aften, en hyggelig aften med gode bøffer og pølser
indkøbt af Søren Sørensen.
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Havnedagen er jo årets sportslige højdepunkt, vi vandt med snæver margen, de andre travaljer er ved at
lære os kunsten efter. Dagen blev sluttet af med fest i et telt bag ved Sejlklubben – Tak til Ole og
AnneMarie for initiativet.
Vi har jo fået nej til at afholde fest i Roklubbens lokaler, en beslutning som har vakt skuffelse blandt laugets
brødre.
Styrelsen har diskuteret muligheden for en anden ”base”, men det har ikke udmøntet sig i noget konkret.
Vi har anskaffet os et nyt væsentligt aktiv – en trailer af mærket Variant. Det giver mange muligheder for
andre oplevelser og vil lette vedligehold fremover.
I oktober havde vi som traditionen byder fællesroning med travaljen Thor, igen en hyggelig aften med
spisning og udveksling af gode historier.
Lauget har nu 36 laugsbrødre + 3 æresmedlemmer.
3 medlemmer har forladt lauget i årets løb, Per Hansen, Bjørn Meier og John Wessmann.
3 nye medlemmer har sagt ja til blive medlemmer, Michael Rasmussen, Lars Brædstrup og Allan Jensen.
Da Allan er tilstede – Velkommen til!
Rostatistikken for året siger 11,9 roer pr aften, hvilket forsat er pænt.
Målsætningen for det kommende år er:
Vi vil vinde alle de konkurrencer vi deltager i!
Samt at vi fastholder den gode stemning og roning på et højt niveau, og at der ikke må blive mangel på
stærke og forudfattede meninger!
Oldermanden sluttede beretningen med at takke alle for opbakning til lauget og en tak til kollegaerne i
styrelsen for godt samarbejde.
Forsamlingen gengældte med applaus!
Henning Jensen fik ordet for en kommentar til formandens beretning, idet gav udtryk for at Roklubben bør
tage sin beslutning op til overvejelse. Vi skal ikke lave ballade, men det er ikke i orden.
Michael Kjærgaard fik ordet for en bemærkning. ”Jeg kommer fordi jeg hygger mig – ikke på grund af en
enkelt aften!”
Næste punkt på dagsorden var laugets økonomi.
Gælkeren gennemgik regnskabet.
Indtægter 47.596,97 kr
Udgifter 79178,52 kr.
Underskud 31.581,55 kr som fremkom fra udgiften til den nye trailer på 31.500 kr.
Formuen er nu på 57.081,86 kr.
Kontingentet er sat til 1300 kr for det kommende år.
Regnskab og kontingent blev godkendt med applaus.
På valg til styrelsen var Anders Thoustrup, Robin Brow og Kaj Friis-Christensen, 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 Fruesgaard skulle traditionen tro uddeles. Trofæet har tidligere været uddelt til: Kjeld
Sørensen, Ole Nielsen, Jørgen Krogh, Michael Kjærgaard, Robin Brown og Villy Sørensen.
Oldermanden oplæste indstiftelsesbrevet og begrundede styrelsens valg: Kurt Amstrup.
Desværre var Kurt Amstrup forhindret i at være tilstede på grund af sygdom.
Valget af Kurt Amstrup blev modtaget med applaus af forsamlingen.
Dirigenten gik herefter videre til sidste punkt på dagsordenen, Eventuelt.
Punktet hvor alt kan diskuteres men intet vedtages.
Oldermanden oplæste en mail fra Bjørn Meier hvor han begrundede sin udmeldelse af lauget og takkede
for mange gode år med ønsket om alt det bedste for Lauget fremover. Bjørn Meier vil fortsat holde sin
roning vedlige med en halvtimes roning (8500 meter) i romaskinen hver dag, hvilket er imponerende.
Ligeledes takkede Oldermanden Michael Kjærgaard for at ville forevige årets gang.
Ole Nielsen kommenterede at styrelsen jo havde prioriteret en Trailer frem for fornyelse af ro tøjet. Nu
håbende han så blot at styrelsen sørgede for at fremtidige brødre havde en så stor bil, så båden kunne
transporteres.
Villy Sørensen mindede om at ergometerroning starter på onsdag kl 18.
Videre takkede Villy for lån af Den gyldne Åregaffel samt for hjælp til at komme ned og op af travaljen i
årets løb.
Carsten Andersen udtrykte tak til Ole og AnneMarie for at arrangere festen i forbindelse med Havnedagen.
Michael Kjærgaard ønskede at vi lauget får anskaffet ny kasketter, idet flere brødre – herunder også
Michael, mistede kasketten under sidste års Venøtur og med den hårpragt der er tilbage kunne det godt
blive lidt koldt.
Henning Jensen foreslog, at man fastholder Langå turen i september og henligger en lang tur til før
sommeren.
Dirigenten sluttede med at takke forsamlingen for god ro og orden.
Forsamlingen gik herefter over til den traditionelle menu:
Marinerede sild fra Christiansø m. fedt, æggeblommer og rugbrød.
Skipperlabskovs m. hjemmesyltede rødbeder
Stærk ost m. sky og rom på rugbrød.
Stærk ost m. sky og rom på rugbrød.
Som tilbehør var der rigelige mængder af drivmidler i form af øl og diverse snapse.
Efter at silden var fortæret viste og kommenterede Michael Kjærgaard et fremragende billede og filmshow
af årets store begivenheder.
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Oldermanden kvitterede med at overrække Michael en ny kasket!
Niels Rasmussen takkede på Laugets vegne køkkenholdet med Vibeke i spidsen mad og servering, med en
vingave og applaus fra forsamlingen.
Referent
Niels Rasmussen

