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Sikke en sommer vi har haft indtil nu, og der er 
stadig mange ”lyse nætter” tilbage. ROLK er også 
tilbage og vi glæder os til at hilse på alle vores 
medlemmer ved forskellige arrangementer.  
Meget skal nås, nu hvor vi endelig kan være 
sammen igen. Udlevering af vore nye Cap og 
stickers, den nye fiskebrochure, og ROLK nye 
flyers. Vi genoptager hyggeaften for nye 
medlemmer med lidt spisning og information om 
klubben. Så efteråret byder på en række nye og 
spændend ting. 

ROLK´s nye projekt sammen med Roskilde 
Oplevelseshavn (ROH) er nu på plads. Med støtte 
fra Roskilde Kommune, Nationalparken og 
Friluftsrådet, er det lykkedes ROH´s og ROLKs 
formænd ved hårdt arbejde at skaffe 550.000. kr. 

Båden er under produktion i Tyskland og vi 
forventer at den ankommer først i september. 
Her vi der ske em navngivning, samt en festlig 
søsætning af båden. Når datoen endelig er på 
plads, meddeler vi det officielt ud.  

 

 

 

 

 

 

 

Kutlingen er en aluminiumsbåd på 7 x2.5 m. Den 
har en dybdegang på 60 cm. Båden er 
soldrevet/batterier med 2 elmotorer, og kan 
skyde en fart på ca. 6 knob med 13 personer om 
bord. ROLK skal primært bruge båden til fiskeri og 
til oplevelsesture for vores medlemmer. Men vi 
indgår bl.a. også i et samarbejde med Roskilde 
Kommune, omkring unger og udsatte familier. 
Det forventes at vi i år kan sejle til slutningen af 
oktober. Herefter tage båden på land. Næste år 
bliver der mulighed for en lang række ture på 
Roskilde Fjord. Båden får plads ved Roskilde 
Sejlklubs første bro. 

 ROH skal bruge både til undervisning af 
skolebørn, hvor de formidler natur, miljø og 
fjorden. 

Der bliver oprettet et fælles Bådelaug, hvor drift, 
sejladsplanlægning, vedligeholdelse, osv. styres 
fra. 

Begge foreninger er utrolig taknemmelig for at 
projektet har fået den opbagning fra vores 
samarbejdspartner så det kan gennemføres, og vi 
er sikker på at båden bliver en succes. 

       Nyhedsbrev august 2021 

   ”Formidlingsbåde Kutlingen” 



Tirsdag, den 10. august kl.18 

Igen i år åbner vi efterårssæsonen med en 
hyggeaften og hvor vi gennemfører vores 
generalforsamling. 

ROLK slår dørene op for en forrygende 
efterårssæson. Mød op til en festlig aften 
med børn, kone eller kæresten. ROLK sørger 
for mad og drikke til 
denne aften. Vi 
starter med at 
afholde en lille 
generalforsamling, 
så vores 
foreningsgrundlag 
er på plads. 
Formanden læser 
ikke beretningen op, 
men der kan stilles 
spørgsmål til denne. 

Vi håber at se rigtig mange af klubbens 
medlemmer. Så vi bl.a. sammen kan sige 
Harry en kæmpe tak for hans flotte arbejde 
som bestyrelsesmedlem og kasserer gennem 
mange år. Harry ønsker at trække sig fra 
bestyrelsen. Vi forventer at vi spiser sammen 
ca. kl. 18.45 og hygger os resten af aftenen. 
Der er tilmelding til denne aften her: 

ROLK har haft en væsentlig indflydelse på den ny 
Fiskeguid for Roskilde og Isefjorden. Det er et 
samarbejde mellem Roskilde, Lejre, 
Frederikssund kommune.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ROLK har modtaget en stor hæder for vores 
arbejde med de unge, det er kan vi alle være 
stolte af. 
Vi modtog et brev: 
 
Kære Roskilde og Omegns 
Lystfiskerklub og formand Uffe 
Clemmensen 
  
I forbindelse med nedlæggelse af 
Roar-Fonden ønsker fondens 
bestyrelse at støtte jeres klubs 
arbejde for børn og unge med en donation. 
 
BEGRUNDELSE 
I processen med nedlæggelse af fonden har vi vægtet 
at støtte lokalt især i Roskilde og Lejre-området, støtte 
projekter der i Roars ånd har forbindelse til 
vandaktiviteter, støtte projekter der underbygger 
fællesskaber og over all støtter arbejde til fordel for 
børn og unge. 
  
Roar-Fonden ønsker at støtte jeres 
overnatningsarrangementer med natfiskeri i put-and-
take søer for de unge medlemmer samt uddannelse i 
lystfiskeri og fiskepleje for klubbens juniorer samt støtte 
til jeres arbejde omkring Roskildes oplevelseshavn og 
"Skjoldungernes Naturpark" ved Lejre. 
  
DONATION 
Vi har hermed den glæde at kunne meddele jer, at Roar-
Fonden ønsker at donere kr. 50.000.  
 

 
 

 

 

         Grand Opening og GF             Stor hæder til ROLK 

Nye Fiskeguid og ROLK flyer 

https://rolk.dk/aktiviteter/festlig-grand-opening-med-generalforsamling-2/

