Randers Travaljelaug
Laugssamling den 31. oktober 2019.
Thorsdag 31. oktober 2018 var29 Laugsbrødre og en gæst 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 æresmedlem Henning Jensen og formand for Randers
Roklub Morten Hohwu.
Efter velkomsten var 1. punkt på dagsordenen valg af dirigent, styrelsen forslog laugsbroder Michael
Kjærgaard som blev valgt med applaus.
Michael havde i forventning om at blive valgt, i ren forfængelighed taget en dirigentklokke med!
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at indkaldelse var rettidig i forhold til alle formaliteter.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
Pkt. 1
Valg af Dirigent
Pkt. 2
Beretning om det forløbne Aar
Pkt. 3
Økonomien - herunder Kontingentfastsættelse for 2020 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
Ordet blev herefter overgivet til Oldermanden for aflæggelse af beretning.
Oldermanden konstaterede at dette var den 28. ordinære Laugssamling i Lauget, og at vi som traditionen
foreskriver er ”samlet omkring skiven”.
Oldermanden proklamerede at der først ville komme et tilbageblik og derefter lidt om fremtiden.
Ikke således at alt er en gentagelse, men i vid udstrækning. Og konstaterede at det er vel også en stor del af
den kvalitet vi finder her i Lauget.
Derefter lidt kronologi:
Vintertræning og ergometerroning var ganske populært. Der har været udfordringer mht saunaopvarmning
oa. Men Kaj har kontakt til roklubben så det bliver sikkert løst.
Der blev ydet en omfattende indsats for at få BUUR i fin stand inden sæsonen. Aldrig har der været slebet
så godt i bund, så BUUR var funklende ved søsætningen. Vi er jo vant til at sæsonens brug slider på båden,
men her ved sæsonens slutning er træoverfladerne i en usædvanlig dårlig stand. Så vi må på den igen til
vinter og forsøge at give træoverfladerne en behandling, der er endnu mere holdbar.
Grillaften var igen en succes og igen med stor tilslutning.
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Og Hobro turen gik i år til Ebeltoft. Rygterne vil vide at skib og besætning var ude i hårdt vejr, men klarede
som sædvanligt strabadserne i fin stil. Efterfølgende har der været god kontakt til Ebeltoft roerne for måske
at få dem til at deltage i Randers roning. De var ikke i stand til at stille hold, men kontakten opretholdes.
Havnedag med ro konkurrence? Ja naturligvis! Guld til BUUR? Ja, naturligvis! Kaproningen som en del af
havnedagen har i alle årene været en meget værdsat aktivitet såvel for roerne som for tilskuerne. Tingene
ændrer sig dog ofte over tid. Borgmesterroningen er ikke en del længere. Nørhald stiller ikke hold. Og vi
fornemmer at der i THOR travaljen heller ikke er den samme entusiasme som tidligere (selv om de kom
forbandet tæt på BUUR i konkurrencen, uden at have trænet). På den baggrund har vi i Styrelsen drøftet
om det måske var tid at ”tage en time-out” med kaproningen. Lauget er baseret på, at det centrale er
onsdagsroningerne og nu også til en vis grad lørdagsroningerne, hvor atmosfæren og kammeratskabet er
det bærende frem for konkurrencemomentet. Vi hører gerne nogle synspunkter herpå, men vil ikke drage
konklusion nu! Roklubben havde i år overtaget festarrangementet, som blev afviklet her på stedet. Der er
forskellige overvejelser mht festen så vi tager en samlet vurdering inden næste havnedag.
I år gik Langå turen fra Ulstrup! Der berettes om en tur, der gik fint og som var mere afdæmpet end visse af
de tidligere Langå ture, måske fordi roning var en nødvendig del af turen. Eneste uheld var vist en rygsæk
der blev væk!
Fællesroningen med THOR sluttede igen i år med god mad og drikke og hyggeligt samvær med THOR
folkene her i lokalerne.
I løbet af året fik vi endelig taget beslutning om, og leveret nye uniformer. De kunne have været anderledes
på den ene og den anden måde, de kunne have været billigere, de kunne have været dyrere, de kunne have
været leveret før eller senere. Ja men venner: nu har vi dem og vores opfattelse er at de fleste er glade for
uniformerne.
STATISTISK:
• Vi er 33 laugsbrødre og 3 æreslaugsbrødre.
• Laugets økonomiske forhold vil Gældker senere redegøre for
• Der har i sæsonen været 77 roninger (lørdag og onsdag)
• Der har i gns været 11,5 deltagere onsdag og 10,7 lørdag
BUUR JUNIOR:
Drøftelserne om udvidelse af ro aktiviteterne og udvidelse af Lauget har stået på i en del år. Egentlig et
positivt problem, idet vi næsten altid har haft emner til nye roere på vores liste, men også har villet
balancere antallet af laugsbrødre, således færrest muligt ville møde op forgæves til roningerne.
I år tog Robin så initiativ til at starte en ny afdeling, som vi alle er bekendt med under navnet BUUR junior.
Trods stor indsats fra Robin og andre, er konklusionen, at der ikke er basis for BUUR junior som en
selvstændig afdeling med egne roaftener. I Styrelsen har vi derfor besluttet at ændre BUUR junior til at
være foreningen (ikke lauget), hvor medlemmerne, (ikke laugsbrødrene) kan deltage i aktiviteterne som
beskrevet og hvorfra nye laugsbrødre rekrutteres. Alt dette er beskrevet i en allonge til Laugets vedtægter.
BUUR junior fortsættes således med pt 6 medlemmer.
Allongen (tilføjelsen) blev oplæst så den er laugsbrødrene bekendt.
Allongen vil blive udsendt sammen med referatet fra Laugssamlingen.
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SIKKERHED:
Vi har heldigvis været forskånet for uheld under roningerne. Men vi er på søen og der er såvel reelle som
formelle forhold der gør sig gældende;
• Der skal forefindes en godkendt redningsvest pr person ombord. Det forlyder, at bøden er dkk 600
pr manglende vest.
• Ved et havari er det usikkert om alle kan bjerge sig sikkert i land.
Styrelsen har derfor besluttet at:
• Ved roning skal medbringes antal af laugets redningsveste svarende til personer ombord
• Personer som er stående (typisk styrmand) eller personer som er dårlige svømmere opfordres til at
bære vesten under roningen.
• Største sikkerhed opnås ved at alle bærer vest under roningen, hvilket kan aftales eller dikteres af
fartøjschefen. Vi håber på forståelse for denne beslutning.
Også i år er der grund til at takke mange, ja faktisk alle for en god sæson. Det være hermed gjort og jeg gør
det gerne år efter år, idet jeg synes lauget her er præget af et stort og positivt engagement fra alle.
Engagementet er naturligvis parret med masser af spydigheder, mobning, almindelig og ualmindelig sladder
samt stærke synspunkter på næsten alt mellem himmel og jord! Og en efterhånden monumental tørst!
Så tak for gode stunder i det forgangne år.
Vi glæder os allerede til næste år.
Tak til roklubben og tak til mine kolleger i Styrelsen for godt og tillidsfuldt samarbejde.
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.
Klavs spurgte ind til ventelisten, som nu består af Buur Junior, dvs de der tidligere har stået på venteliste
samt de der har roet under Robins initiativ.
Ole Nielsen påpegede at han gerne ville kende til en beslutning om Kaproning i forhold til egen
ferieplanlægning. Samt at kaproning var med til at bringe styrke og præcision ind i roningen.
Henning, kan vi få listen på hvem der er med i Buur Junior + venteliste?
• Listen bliver udsendt når styrelsen har haft kontakt til de der står på venteliste.
Lars, hvorfor har vi egentlig en venteliste?
• Oldermanden, fordi vi er rigeligt med roere til roaftenerne.
Kaj Braad, hvis nu kaproning indstilles kunne man så forestille sig 2 X onsdagsroning?
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Beretningen blev herefter godkendt med applaus.
Næste punkt på dagsorden var laugets økonomi.
Gælkeren gennemgik regnskabet.
Indtægter 150.582,45 kr.
Udgifter 183.085,68 kr.
Underskud 32.503,23 kr.
Formuen er nu på 32.277,93 kr.
Leif ville gerne have præciseret, at der i forhold til regnskabet var givet et tilskud til 500 kr. til tøj for hvert
laugsmedlem.
Kontingentet blev efter afstemning sidste år foreslået til 1500 kr.
Regnskab og kontingent blev godkendt med applaus.
På valg til styrelsen var Hans Carøe og Niels Rasmussen, der begge modtog genvalg.
Forsamlingen godkendte valget med applaus.
Ligeledes var valg af Talkyndig revisor, her der var forslag om genvalg af Palle Baunsgaard.
Hvilket forsamlingen godkendte med applaus.
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, Kurt Amstrup,
Carsten Andersen og Klavs Nicolaisen.
Oldermanden oplæste indstiftelsesbrevet og begrundede styrelsens valg: Margit Holm og Vibeke
Christensen.
Valget af begge blev modtaget med applaus af forsamlingen, Vibeke takkede ved fravær af Margit ved at
takke over æren.
Dirigenten gik herefter videre til sidste punkt på dagsordenen, Eventuelt.
Punktet hvor alt kan diskuteres men intet vedtages.
Roklubbens formand takkede for godt samarbejde med travaljen, som han håbede ville fortsætte i årene
fremover. Han påpegede at det altid er rart at se Buur ligge i sivet når han selv ror ud af fjorden.
Saunaproblemet skulle være løst.
Havnedagen skal måske redefineres, tag evt en snak med Vibeke for en evaluering af 2019.
Villy mindede om at ergometerroning starter fra den kommende onsdag, og at det jo giver adgang til
Julefrokosten
Klavs efterspurgte ideer til hvor næste års udflugt skal være?
• Ud af fjorden
• Hamborgs kanaler
• Tunø rundt
• Ringkøbing Fjord
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•
•
•

Flensborg Fjord
Silkeborg Søerne
Det sydfynske øhav.

Kaj Friis ville gerne promovere Roklubbens Ungdomsafdeling, se vedhæftede bilag. Pia mangler overnatning
i nærheden af Roklubben til ca. 20 personer i weekenden 10.-12 januar .
Ole Nielsen pointerede at kaproning var med til at bringe styrke og præcision ind i roningen. Hold derfor
fast i kaproningen.
Kjeld, det satte gang i Buur at vi ville vinde, måske skal Buur Junior deltage i kaproningen.
• Reply: Måske er der ingen at ro imod!
Klavs, Hold ikke op, inviter flere til at deltage.
Michael, Christianshavns Travalje Laug overlever måske ikke næste sæson, derfor hold fast i engagementet
– Blot til eftertanke.
Henning, Få fat i nogle flere til Buur Junior så der bliver fast roning om torsdagen.
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 Grete for mad og servering, med en
vingave og applaus fra forsamlingen.
Således opfattet og refereret
Niels Rasmussen

