
Generalforsamling i Odder Roklub lørdag den 22. februar 2020 

Formandens beretning:  v/ formand Michael Brandt 

1. Velkommen: 

 Bestyrelsen 2019 har bestået af: Michael Brandt (formand, ungdomsleder), Anne Hels 

(næstformand), Torsten Traberg (kasserer, rochef), Leif Tarp (kajakchef), Ulla Neess 

(inriggerchef), Svend Christensen, Peter Poulsen, Anette Lahn, Juliane Elander samt 

suppleanter: Linda Krüger og Joan Rathlou. 

 Der har været afholdt 13 bestyrelsesmøder. Der foreligger referater fra samtlige 

møder, som ligger tilgængeligt på klubbens hjemmeside, samt Facebook. 

 Arbejdsklimaet i bestyrelsen har været rigtig godt og bestyrelsesmedlemmerne har haft 

en stort aldersspredning, repræsenteret alle roformer samt haft kompetencer, der 

dækker over alle arbejdsområder - Et stærkt hold 

 

 

 

2. Året i OR:  

a. Orientering om nogle af de sager, som bestyrelsen har brugt mest tid på at diskutere i 

det forgangne år: 

 

 Arbejdsklimaet i bestyrelsen har været rigtig godt. 

 Udfordringer med banken vedrørende overdragelse af kassererrettigheder pga. 

hvidvaskningsregler. De nye regler betød, at der gik 3 mdr., før Torsten kunne 

tiltræde kassererhvervet. Tak til Svend Østergaard for at være behjælpelig i 

overgangsperioden. 

 MobilePay nummer 221525 

 Odder roklubs 75 års jubilæum.  

 Byggesagen omhandlende ombygning af klubhuset. Såfremt den endelige 

godkendelse af LAG-midlerne gives i Erhvervsstyrelsen og der foreligger en endelig 

finansieringsplan for byggeriet, der kan imødekomme det beskrevne projekt fuldt 

ud inden for de givne rammer, iværksættes ombygningen fra uge 37. I modsat fald 

indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. 

 Udbygning af kajakskur. 

 Coastalprojektet. 

 Roreglement.  

 Problemer med hjemmesiden. 



 Herudover en mængde enkeltsager – interesserede kan søge oplysning i 

bestyrelsesreferaterne. 

 DM i coastalroning i Odder Roklub lørdag d. 5. september 2020 

 

 

b. Årets største sportslige resultater: 

 (Bemærkning: 4 landsholdsroere: Juliane Elander, Christina Pultz, Trine Leitzke og Anton 

Østergaard-Clausen) 

Igen i år har Odder roklub markeret sig med store sportslige resultater. 

 Juliane Elander: 

- DM guld ergometer. 

- DM bronze ergometer klubstafet. 

-  40+ verdensrekord på 2000 m. ergometer. 

- Deltagelse ved EM sammen med Christina Pultz.  

- Guld i mix 2x og sølv i 1x ved Head of the Charles. 

- Valgt som dansk idræts repræsentant til Idrættens etiske komite.   

 

 Christina Pultz: 

- Deltog ved EM sammen med Juliane Elander. Det er første gang, OR har stillet 

til EM med en ren OR besætning i dobbeltsculler! 

- DM bronze ergometer klubstafet. 

- Christina valgte i sommeren 2019 at indstille sin rokarriere. 

 

 

 Julie Poulsen: 

- Sidder på UCF (University of Central Florida) stærkeste otter og genvandt 

American Athletic Conference Rowing Champignonship for tredje gang. 

- Blev udtaget til Conference All-star team. 

 

 

 Mette Leitzke: 

- DM bronze ergometer klubstafet. 

 

 Anton Østergaard Clausen: 



- Guld JM ergometersprint. 

- Bronze JM ergometer 2000 m. 

- DM/EM guld ergometersprint. 

- Sølv DM/EM 2000 m. 

- Bronze DM/EM ergometer senior klubstafet. 

- Sølv ved junior DM single sculler. 

- Udtaget til U-18 landsholdet i JM4- og vandt bronze ved Baltic Cup.  

 

 Trine Leitzke: 

- Udtaget til U-18 landsholdet i JW2X og blev nummer fem ved Baltic Cup. 

 

 Per Amby: 

- Sølv ved JM ergometer 2000 m. 

- Bronze Master VM Ungarn. 

 

 Tage Staal: 

- Guld ved Master VM i Ungarn. 

 

 Udover ovennævnte har ungdomsafdelingens vundet mange andre medaljer ved 

forskellige stævner. 

 Fine resultater ved Tour de Gudenå med deltagelse af : 

 

- Sanne Larsen 

- Thim Vilstrup 

- Tore Johansen  

 

Meget flotte resultater af en klub af vores størrelse! 

Der er symbiose mellem ungdomsroere, som giver liv i klubben, motionsroere som giver en stabil 

base og eliteroere, der er gode til at skabe resultater og fokus på klubben.  

Ungdomsroere trækker lokaletilskud fra kommunen. 

Anette Lahn modtog følgende priser: 

 Poul Madsens lederpris overrakt ved DFfRs hovedgeneralforsamling. 

 Årets ildsjæl ved Odder Galla. 

 



c.  Årets største begivenheder i klubben: 

 75 års jubilæet. Det var en fantastisk dag hele dagen. Rigtig mange var samlet 

hele dagen. Tak for det store arbejde til arrangements- og jubilæumsudvalget! 

 Stafet for livet. Godt at medlemmerne støtter op om initiativet. 

 Implementering af costalroning.  

 Like a girl campen, der var arrangeret af Juliane Elander med hjælp fra de andre 

eliteroere. Christina, Julie og Mette. Måske ikke en stor begivenhed for klubbens 

medlemmer, men eksponeringsmæssigt for roningen var den kæmpestor. 

Begivenheden i OR var bl.a. på begge landsdækkende tv-kanaler og i DR radio. 

Efterfølgende blev projektet indstillet til Danskernes Idrætspris, som e-Boks, DIF 

og DR P4 står for. Michael og en af de nye roere fra campen blev interviewet i P4 

i den anledning. Projektet blev ikke nomineret til Årets Sportsgalla i Herning.  

 

    d.     Årets mindre begivenheder i klubben: 

 Standerstrygning og – hejsning. 

 Odder by Night.  

 Ny flagstang og splitflag 

 Vellykket sommerferietur i Vejle. 

 Rolejr i uge 27 for ungdomsroerne. 

 Organiseret indendørs vintertræning i ergometrene. Godt med hold, der giver 

den gas. Godt socialt klima. 

 Almindeligt socialt samvær, som er vigtigt for en klub. 

Der er km-rekord på 55.557 roede km i 2019! Den tidligere rekord lød på 54.342 km 

og blev sat i 2018. 

 

3. Tak til ildsjæle og sponsorer, uden hvem klubben ikke kan fungere: 

 Alle instruktører og hjælpeinstruktører, som hjælper til på bekostning af egen roning. 

Hatten af for dét! 

 Alle de, der sidder i div. udvalg. Byggeudvalget og tidl. formand Johannes Vindum har 

virkelig givet den en skalle, så de skal virkelig have tak.  

 Den øvrige bestyrelse for dens daglige arbejde med klubbens drift 

 Odder Kommune for deres støtte til ungdoms- og elitearbejdet 

 Kvickly Odder / Direktør Arne Sørensen for uvurderlig og trofast sponsorstøtte. 

 EDC og Feriepartner Odder/Juelsminde 

 De fonde, som har ydet velvillig støtte 

 Alle vore øvrige små og store sponsorer 



 Ganske almindelige medlemmer, der giver et nap med. Alle de små ting, der skal gøres 

for at det ikke falder sammen om ørerne på os. Rengøring, græsslåning og andet 

praktisk arbejde.  

 Jeg indstiller til, at Juliane Elander udnævnes til æresmedlem af Odder Roklub for sin 

mangeårige dedikation til Odder Roklub, hvor hun har sat klubben på verdenskortet og 

startet en ny og meget anerkendelsesværdig æra i OR med eliteroning og store 

resultater til følge. Juliane har kunnet vælge og vrage mellem klubber, men hun har 

holdt fast i OR. Da Juliane boede ovenpå DSR, kunne uroerne sove hos hende, når de 

var til stævner. I dag, hvor Juliane bor i Bagsværd, åbner hun stadig dørene for uroerne, 

så de kan sove hos hende.  

 

4. Appeller til medlemmerne: 

 Støt op om klubben og dens aktiviteter. Fællesture kan blive en succes, hvis 

medlemmerne møder op.  

 Bestyrelsen består af frivillige, som vil gøre alt godt for klubben. Vi gør det af egen fri 

vilje. Vi gør det for at lave roklub for alle medlemmer. 

 Vi gør, hvad vi kan, for at fordele sol og vind lige. Så husk det.  

 

 

5. Det kommende år i Odder Roklub: 

 Målsætning om medlemsfremgang og - fastholdelse.  

 Sponsorjagt. 

 Ombygning af klubhuset.  

 Arbejdsdage: Medlemmerne skal hjælpe med at brække ned og med malearbejde i 

uge 37, som er 7.-13. september. Jeg håber på massiv opbakning til det arbejde, 

byggeudvalget har lavet.   

 Coastalkursus 2 afholdt af DFfR, som skal foregå i Odder Roklub d. 12.-14. juni. 

 Værtsskab for DM i coastal d. 5. september 2020. 

 Og sidst, men ikke mindst: Roning 

 


