Randers Travaljelaug
Laugssamling den 5. november 2015.
Denne Thorsdag 5. november 2015 var 30 Laugsbrødre mødt op til den årlige Laugssamling.
Efter at være blevet bænket foran et glas med Blå Thor øl, bød Oldermand Anders Thoustrup velkommen til
den 24. laugssamling, med en særlig velkomst til gæst John Juhl Møller og de 3 æresmedlemmer Ib
Fruensgaard, Keld Hüttel og Henning Jensen. Oldermanden kunne konstatere at alle tilmeldte på nær
Gældkeren var mødt op, men mente ikke man skulle lægge noget i det grundet Gælkerens nylige
knæoperation.
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
Efter forslag fra styrelsen blev Torsten Viborg valgt med applaus.
Dirigenten konstaterede at Laugsamlingen var indkaldt jf. vedtægterne.
Ordet blev herefter overgivet til Oldermanden for aflæggelse af beretning.
Oldermanden begyndte sin beretning med at konstatere at der jo er en genkendelsens glæde ved denne
aften som i laugssammenhæng er lidt som en højtidsdag.
Oldermanden konstaterede at dette er året der vil gå over i historien som ”Året hvor vi overlevede Venø
Rundt” samt at det har været en fin ro sæson, der er styr på tingene og GULDET er hos Buur.
Skønt Oldermanden ikke selv kunne deltage i årets regatta, var det en stor glæde at kunne læse i avisen om
mandagen at Buur havde vundet.
Træningen onsdag og lørdag giver mange gode oplevelser og styrker kammeratskabet, Styrmand Ole
udviser standhaftighed og må lægge øre til mange ekspertudtalelser – godt gået!
På foranledning af Villy Sørensens gode forhold til Grejbanken var vedligehold af båden også i år henlagt til
Grejbankens fine lokaler, hvilket vil gentage sig i den kommende vinter.
Grillaftenen var som sædvanlig en stor succes takket være Søren Sørensen.
Havnedagen var igen i år et eftermiddags og aften arrangement med underholdning af både orkester og
Gøglere. Vi er nu en officiel yder til Havnedagen og indgår i Eventsekretariatets annoncering.
Dagen bidrager til såvel Roklubbens som Laugets økonomi.
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Kapsejladsen fulgte som tidligere strategien – kom foran fra starten og bliv der!

Buur vandt i tiden 5:02, 8 sekunder foran Thor travaljen!
Den efterfølgende ”Guldfest” var i år arrangeret af Buurhønsene på Restaurant Slotskroen – Tak for det!
Den årlige Fladbro/Langåtur var i år vekslet til en tur Venø rundt, tilrettelagt af Klavs Nicolaisen og Ole
Nielsen med konsulentbistand af Oldermanden.
Det blev en uforglemmelig tur, hvor Blæste gik frisk over Limfjordens vande.
Især det første ben af turen viste at roning, lænsning og styring skal gå op i en højere enhed – det var ikke
en tur for svagpissere!
På grund af vejforholdene kom vi ikke hele vejen rundt, men vi kom hjem med æren i behold!
Den årlige ro aften sammen med travajlen Thor var som sædvanlig en hyggelig aften, hvor især Ole’s
kaproningssang gør ondt på taberholdet.
Lauget har 38 Laugsbrødre og 3 æresmedlemmer.
Med en gennemsnitlig opbakning til ro aftenerne på 10,84 fremmødte må det konstateres, at der er stor
opbakning til de ugentlige ro aftener.
Styrelsen fører en venteliste over mulige emner til lauget, men har ikke for nuværende planer om at tage
flere ind.
Der er varslet en kontingentstig fra Roklubbens side, hvorfor Styrelsen har haft et møde med Roklubben.
Da sidste stigning på kontingent sket i 1999 og Roklubbens hus står overfor at skulle have skiftet tag er det
desværre en nødvendighed.
I forbindelse med dette er det aftalt at Buur har førsteret på Roklubbens lokale i forbindelse med
Havnedagen.
Det er styrelsens ambition, at næste år bliver en gentagelse af dette års gode resultater
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 han fortalte om besøg i Venø
Kirke, hvor vi mødte en Folkekirke præst i ordets bedste betydning. Henning gengav en af præstens
fortællinger til forsamlingens moro.
Da Gælkeren i mellemtiden var mødt, fik han ordet for at gennemgå Laugets økonomi.
Årets resultat blev på 8.719,91 kr, og der er nu en egenkapital på 83.663,41 kr.
Kontingentet stiger for det kommende år med 100 kr. og året efter med 100 kr.
Regnskabet blev godkendt med applaus.
På valg til styrelsen var Hans Carøe og Niels Rasmussen, der begge modtog genvalg.
Ligeledes var valg af Talkyndig revisor genvalg til Jørgen Gram.
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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 og Robin Brown.
Oldermanden oplæste indstiftelsesbrevet og begrundede styrelsens valg: Villy A. Sørensen.
Et valg der blev modtaget med applaus af forsamlingen.
Villy takkede for valget og mente at var blevet ført bag lyset af styrelsen, idet han som kommitteret til
styrelsen mente, at andre emner var blevet diskuteret.
Dirigenten gik herefter videre til sidste punkt på dagsordenen, Eventuelt.
Punktet hvor alt kan diskuteres men intet vedtages.
Ole Nielsen kommenterede ro tøjet, idet han mente at vi snart løb nøgne rundt. Han ville gerne vide om
styrelsen havde drøftet situationen.
Hertil kunne Oldermanden berolige med at det var drøftet og at ingen pt. var set nøgne, samt at når tiden
oprinder så vil anskaffelse af ro tøj blive for den enkelte roers egen regning.
Synspunktet er hørt!
John Juhl Møller, takkende for indbydelsen og sendte en hilsen fra Roklubben. John gav et historisk
tilbageblik på hvordan travaljerne var kommet ind i Roklubben. Samtidig takkede han for Laugets
fastholden i at gøre Traveljedysten til et festligt indslag med god musik og sendte samtidig en tak til Kaj i
den anledning.
Villy Sørensen mindede om at ergometerroning er startet.
Kjeld J. Sørensen foreslog at:
 Lauget investerede i ens regntøj og redningsveste så man ville være klædt på til strabadser a la
Venø Rundt.
 Tog et nyt sted hen hvert år, f.eks. Tunø Rundt næste år.
 Der bliver optaget nye yngre medlemmer – der er for mange ”krykhusarer”.
 Båden forbliver i vandet noget længere, lad os ro hele vinteren eller så længe der er opbakning til
det.
Til sidst en tak til alle for de gode oplevelser.
Dirigenten sluttede med at takke forsamlingen for god ro og orden.
Michael Kjærgaard viste herefter et fremragende billede og filmshow af årets store begivenheder ledsaget
af kommentarer til de enkelte billeder.
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.
Som tilbehør var der rigelige mængder af drivmidler i form af øl og diverse snapse.
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Villy Sørensen takkede på Laugets vegne Vibeke, Grethe og Margit for den udsøgte middag med en vingave
og applaus fra forsamlingen.
Referent
Niels Rasmussen

