
Ringsted Roklub
Medieomtale af DM i Ringsted Roklub i Dagbladet og på SN.dk samt 
medlemseksklusion.
 
Ringsted Roklub stjal den 7. juni for en sjælden gang skyld forsiden på Dagbladet i artiklen 
”Ballade i roklub bringer DM fare”. Desværre en ikke særligt flatterende overskrift. En næsten 
enslydende artikel kunne læses på sn.dk under ringsted-siderne.
 
Artiklen stammer fra en pressemeddelelse som er lavet af Jan Christiansen som er 
stævneleder for DM arrangementet, hvor han skriver at DM er aflyst på grund af ”omfattende 
problemer” og ”en bestyrelse i opløsning”.
 
Pressemeddelelsen er udsendt uden bestyrelsens viden og accept.
 
Jan har tidligere overfor vores nu forhenværende formand Jeppe Jepsen givet udtryk for at han 
måske ville aflyse DM med baggrund i ”ledelsesmæssig krise” i bestyrelsen. Jan blev af Jeppe 
gjort bekendtgjort med at arrangementet ikke er hans, men naturligvis klubbens og at han 
derfor ikke kunne disponere over arrangementet på den måde. Alligevel vælger Jan at udsende 
pressemeddelelsen som nævnt ovenfor, og altså i direkte modstrid med bestyrelsen 
bestemmelse og klubbens interesser.
 
Det er ifølge artiklen Jans opfattelse at der er ”omfattende problemstillinger” og 
”ledelsesmæssig krise i klubben”. Da han ikke er en del af bestyrelsen må dette være 
information han har fået på 2. hånd.
 
Sandheden er at Jan ikke har ønsket at konkretisere hvad disse ”ledelsesmæssige problemer” 
består i.
 
Men sandheden er også at der har været uro i bestyrelsen. Personkonflikter har gjort at tonen 
til tider har været særdeles negativ. Men sandheden er også:

•  At bestyrelsen er fuld beslutningsdygtig. Der har ikke været foretaget en eneste 
afstemning på de seneste 3-4 bestyrelsesmøder – det er lykkedes at nå til enighed om 
alle punkter uden afstemning.

• Disse personkonflikter har OVERHOVED ET ingen indflydelse på DM arrangementets 
afvikling, da det fuldt ud varetages af den nedsatte projektgruppe.

 
Men hvorfor så alt den mediestorm?
 I løbet af forrige uge valgte formanden så at trække sig grundet personlige årsager.
 Efterfølgende valgte yderligere Hans Erik Hyttel og Christian Amdisen at trække sig fra 
bestyrelsen med få timers mellemrum. Hans-Erik med begrundelse i 
samarbejdsvanskeligheder og Christian fordi han ikke længere tror på en fremtid for 
ungdomskajak i Ringsted Roklub. Ingen af dem har dog angivet nogen konkrete omfattende 
problemer som begrundelse for deres afgang.Det bemærkes at både Hans-Erik og Christian er 
meget engageret i ungdomskajak, og deres afgang samme dag som pressemeddelelsen blev 
udsendt, viser en tydeligt koordineret aktion fra ungdomskajak som åbenbart ønsker at 
destabiliserer klubben.
 
Det er kommet til vores kendskab at Jan Christiansen har startet dialog omkring opstart af en 
ny kajakklub, og det giver derfor god mening at forsøge at efterlade så meget kaos som muligt 
hos ”konkurrenten” samt at stjæle så mange ”kunder” som muligt.
 
Dette hænger også meget godt sammen med at Jan for ca. en måned siden gjorde klubben 
fælles facebook side til en lukket gruppe for ungdomskajak. Så er den jo let at flytte over i en 
eventuel ny forening…
 

www.ringstedroklub.dk



Ringsted Roklub
Der er i denne sag brugt meget ufine metoder som den samlede (tilbageværende) bestyrelse 
tager stærk afstand fra, og som vi desværre kommer til at bruge en masse negative 
ressourcer på at udrede.
 
Da det er bestyrelsens oprigtige ønske at vi fremadrettet kan bruge kræfterne på at skabe en 
bedre klub, frem for at skulle bruge en masse negative ressourcer på at diskutere, har vi 
desværre måtte vælge at ekskludere Jan Christiansen fra klubben pr. d.d.. Vi håber at 
klubbens medlemmer vil udvise forståelse og opbakning til dette drastiske skridt.
 
Da der er blevet to pladser ledig i bestyrelsen er Torben Svendsen og Kurt Frederiksen trådt 
ind i på disse pladser da de på sidste generalforsamling blev valgt som suppleanter.
 
Hvis du har nogle spørgsmål er du velkomme til at kontakte konstitueret formand Jørn Ekblom 
eller kasserer Torben Klausen.
 
Mvh.
 Bestyrelsen
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