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BERÄTTELSE

ÖVER

HELSINGFORS RODDKLUBBS
VERKSAMHET

under tiden mellan vår-(års-) mötena den 13 maj 1911 och
den 15 maj 1912. Avgiven av klubbens styrelse till års-
mötet den 15 maj 1912.

Under det tilländalupna verksamhetsåret har klubben
bl. a. anmodat styrelsen att draga försorg om noggrann
uppmätning av en kapproddbana i trakten av Hartonäs
och Turholm samt att hos stadsmyndigheterna så vitt
möjligt anhålla om ändamålsenligare plats för ett klubb-
hus än den klubben nu förfogar över. A senaste höst-
möte nedsattes vidare en särskild kommitté med uppdrag
att genomgå klubbens räkenskaper för en längre följd av
år för att med ledning av dem eventuellt för klubben
anvisa utvägar att nedbringa klubbens höga årliga omkost-
nader.

1 anledning härav har styrelsen genom stadsgeodetan
låtit verkställa en noggrann mätning å angivet ställe samt
utsätta tydliga landmärken till banans ändpunkter, var-
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Tävlingar nollos den 6 augusti och 3 september.

Klubbens flottilj består av följande farkoster:

över allt karta, som förvaras i klubbens arkiv, uppgjorts.
Beträffande nödig plats för ett framtida båthus har över-
läggning med stadsingenjören egt rum. Denna har resul-
terat däri att löfte om reserverande av plats å Busholmen
erhållits. Definitivt har denna platsen läge självfallet ej
ännu hunnit bestämmas, i det att det bl. a., innan detta
kan ske, blir nödigt att konferera med andra i staden
existerande roddklubbar, för vilka behovet av dylik plats
i själva verket är ännu mera trängande. Synnerligen
önskvärt vore tvivelsutan att de skilda klubbarna kunde
bliva bofasta så nära varandra som möjligt.

Den ovan nämnda kommittén är, enligt till styrelsen
lämnat meddelande, beredd att på årsmötet framlägga ett
betänkande.

Bland märkligare åtgärder under året förtjänar även
den omnämnande att styrelse efter beslut av senaste års-
möte verkställt beställning av en ny kravellbyggd fyra.
Beställningen har efter från flere håll inhämtade kostnads-
förslag lämnats till Leux' specialvarv för kapproddbätar i
Frankfurt am Main och är båten kontraktsenligt att emotse
här i sä god tid, att den med större fördel än klubbens
äldre båtar kan komma till användning vid Finlands rep-
resentation i rodd vid de Olympiska spelen i sommar. -

Hoddsäsongen öppnades officiellt genom flaggans his-
sande på klubbhuset den 21 maj. Rörande roddturernas
antal under året kan styrelsen denna gång endast hänvisa
till roddjournalen.

Kapproddbåtar. 2:ne fyrårade fullt utriggade klink-
byggda kapproddbåtar ~Start" och ~Spurt", (levererade år
1905), en d:o d:o ~Alli" (levererad år 1899) en d:o kravell-
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Dynor, presenningar, flaggor m. m.
Diverse mobilier m. m.

byggd d:o ~Viktoria", en (single sculU enmansbåt, klink-
byggd, ~John", en d:o d:o benämnd ~Skiff", 2:ne fyraårade
halvt utriggade klinkbyggda giggar, ~Yanne" och ~Calle",
2:ne racerpaddelkanoter, klinkbyggda. Rob-Roy I & 11.

Övriga flerårade båtar. En kravellbyggd, två-ärad
roddbåt ~Alba", en mahognyroddkanot »Sigrid*, 2 furu-
roddkanoter ~Aino" och ~Elli", en d:o d:o benämnd »Rodd-
kanot N:o 1", 4 st. plåtbåtar inköpta 1910.

Kanoter (av tyg). N:o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Byggnader. Ett båthus i Kaisaniemi park vid Tölö-
viken, en nedgångsbrygga för de större båtarnas upptag-
ning, en större brygga (»Outriggerbryggan") på 3 tunn-
pontoner, en d:o (~Kanotbryggan") på 4 tunnpontoner,
jämte landgång, en tvärbrygga jämte bänk, 7 st. tunnpon-
toner. 1 ponton för nedgängsbryggan och landgången.

Årar, paddlar m. m.
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BALANS KONTO.

Debet.

n

/

Kredit.

An Inventarie konto 4,660: 31
„ Kassa „ 40: 40
„ Båthus „ 2,094: 71
„ Vykorts , 19: 60
„ Finska Roddforbundet 200:

Per Kassakreditiv konto 1,400:

Rörande klubbens ekonomi har skattmästaren msd
delat följande tablå:

„ Löpande räkning 55: — 7,070: 02
Fmk 7,070: 02

„ Kapital konto 4,065: 57 57
„ Vinst & Förlust konto ..... . . . 1,604: 45

Fmk 7,070: 02



VINST & FÖRLUST KONTO.

Debet.

An Inventarie konto 555: 92
„

Båthus „ 110: 25
„ Omkostnads „ 812: 56
„ Aflönings „ 697: 20
~ Kapprodders „

506: 38
„ Annonsers „ 152: 52

N

Kredit.

Per Tillf. Inkomsters konto ....1,020: 25

5

„ Intresse & Provisions konto ... 82: 97 2,917: 80
„ Balans konto (520: 55 förlust) vinst 1,604: 45

Fmk 4,522: 25

„ Inskrifnings & Årsafg. konto . . 1,377: 2,397: 25
„ Balans konto . . . 2,125: -

Fmk 4,522: 25
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året.

Avgifterna hava under året varit: årsavgift för kvar-
stående manliga medlemmar 12 mark, kvinnliga 10 mark,
för inträdande medlemmar inskrivningsavgift (enligt stad-
garna § 3) 10 mark, årsavgift 5 mark för manliga, 2 mark
för kvinnliga medlemmar. Avgiften för ständigt med-
lemskap är enligt stadgarna 100 mark. Medlemsnumerären
för året är: 100 års-, 9 ständiga och 4 hedersmedlemmar.

Förteckning över klabbens medlemmar under det gångna

Hedersmedlemmar: Borgström, A., handlande,
Ramsay, August, senator, Willebrand, R. F. von, friherre,
juris utriusque kandidat, Paischeff, John, handlande. S:a 4.

Ständiga medlemmar: Aspelund, Axel, tandläkare,
Bränder, K. A., filosofiedoktor, Krogius E., vicehäradshöv-
ding, Kurtén, L., bankdirektör, Lindgren, G. E., faktor,
Nylund, Emil, affärsman, Sinebrychoff, P., kommerseråd,
Solstrand, Wäinö, fil. magister, Westerholm, Uno, bokfö-
rare. S:a 9.

Årsmedlemmar. Ahlblad, G., kontorist, Ahlfors, V.,
stud., Airola., A., stud., Andrejeff, A., handl., Backman, Olga,
Beckman, R., stud., Berg, E., greve, senator, Björklund,
A. N., stud., Buchenstein, H., stud., Bärlund, T., stud., Cable,
E., stud., Carlstedt, J., restauratör, Collin, G., lyc, Dahl,
C, stud., Eiche, Fried., bokb., Ekberg, Fr., handl., Ekqvist,
J., mekaniker, Ekqvist, J., typograf, Endras, P., musiker,
Fagerroos, Hj., guldsmed, Fager, E., Flander, W., ingenjör,
Forsman, E., mekaniker, Fuchs, A., handelsb., Fyhrqvist, J.,
byggm., Grandeli, G., lyc, . Granqvist, G., handelsb., Gold-
beck-Löwe, Alb., konsul, Grönqvist, W., kommerser, f, Haa-
pajoki, John, kontorist, Haavisto, A., kontorist, Halme, Vik-
tor, Harju, S., faktor, Haglund, Axel, mekaniker, Henriks-
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Helsingfors den 14 maj 1912

WÄINÖ SOLSTRAND.
EMIL NYLUND. ERNSrERNST SOHLMAN.
G. E. LINDGREN. AXEL HAGLUND.

KAARLO SOINIO.

son, Aino, Henriksson, W., stationskarl, Hensel, Bruno,
affärsman, Helenius, J. H., övermontör, Hemming, E. affärs-
man, Hissinger, J., biträde, Hänninen, A., pölyt., Ikäheimo,
Martta, Jonsson, A., doktor, Jansson, H., murare, Jermo-
schak, Anna, Johansson, Niilo, typograf, Jukarainen, W.,
rappare, Karppinen, Sofia, Keponen, E., kontorist, Korhonen,
V. V., fil. mag., Kuhlberg, Ellen, Kumenius, L., järnv.-prak-
tik., Lassenius, A., häradsh., Laitinen, K. 0., stud., Lauk-
kanen, Olli, Levanto, Elias, stud., Linko, A. J., brandf.-
tjänstem., Lindfors, L., kontorist, Lindholm, W., typograf,
Lounamaa, J. A., stud., Lönnberg, E., handl., Malmberg, A.,
kontorsb., Molin, F., typograf, Neronen, W. A., järnv.-
tjänstem., Nissilä, W., kontorsb., Nyberg, R. handelsb.,
Palenius, Elsa, Pischow, A., kontorist, Ressler, A., biträde,
Rusama, H., stud., Saloniemi, J., polyt, Saxeli, M., stud.,
Sjöman, N., f. d. lotsdirektör, Sjöberg, Carl, kontorist,
Sohiman, E., häradsh., Soinio, K., stud., Stenius., H., ur-
makare, Stenius, K., stud., Sundman, H., stud., Spennert,
G., byggm., Suvirinne, W., stud., Söderlund, 8., farmac,
Tamminen, V., stud., Tammisalo, H., stud., Tallberg, Julius,
handl., Thunberg, K., typograf, Toivonen, A., stud., Tu-
keva, K., affärsman, Wassenius, L., konsul, Wasström,
Martta, Vaulo, Y. S., posttj., Wauhkonen, W., fabrikör,
Wennerström, E., byggm., Villamo, A., stud., Widenius,
H., järnv.-bokh., Wilskman, S., lektor, Wirtanen H., tek-
niker, Väisälä, Yrjö, stud., Öhrn, A., fotograf. Summa
100.
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'«

v.

REVISIONSBERÄTTELSE.

Helsingfors, den 13 maj 1912

BRUNO LANÉR.
/'

ADOLF ÖHRN.

Tryckt 15. 5. 1912 150 ex.

Helsingfors 1912. J, Simelii Arvingars BoktryckeriaktiéboUtg.

Utsedda att granska Helsingfors Roddklubbs räken-
skaper för år 1911, hava vi vid fullgörandet av detta upp-
drag funnit, att böckerna äro omsorgsfullt förda samt att
däri upptagna poster, enligt vad vi kunnat finna, full-
komligt överensstämma med förefintliga verifikat, och få
vi på grund härav förorda klubbens styrelse jämte dess
skattmästare full ansvarsfrihet för det förflutna året.


