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AllAn Pedersen
Nørholmsvej 25
9000 aalborg
tlf.: 9818 2785

MAds GAdeberG Jensen
Kastetvej 66 st.
9000 aalborg
tlf: 5355 2125 
materieludvalg@
aalborgroklub.dk

Formand:	
KArsTen HOlT
Bundgaardsvej 75
9000 aalborg 
3152 0025 
Formand@
AalborgRoklub.dk

Bestyrelsesmedlem: 
sTen ZülOv
Gl. Kærvej 8 
9000 aalborg 
2241 7000 
StenZulov@
AalborgRoklub.dk

Næstfomand:	
UlrIK sAXAGer
Digtervejen 16 
9200 aalborg sV 
9818 9063 
Naestformand@
AalborgRoklub.dk

Bestyrelsesmedlem:	
Anders THOMsen
Kronosvej 44
9210 aalborg sØ
2224 1936
AndersThomsen@
AalborgRoklub.dk	

Kasserer:	
AllAn Pedersen
Nørholmsvej 25 
9000 aalborg 
9818 2785 
Kasserer@
AalborgRoklub.dk

Bestyrelsesmedlem:	
TrOels ØlHOlM
lektorvej 26
9000 aalborg
2758 8274
TroelsOlholm@
AalborgRoklub.dk	

Bestyrelsesmedlem:	 	
JOnAs svAne
Borgmester
Jørgensensvej 3
9000 aalborg
mobil: 2373 7514
JonasSvane@
AalborgRoklub.dk

	

BESTYRELSEN:

MaTERiEL:

Gamle	Aalborg	Roere:	
FrAnK r. sØrensen
akelejevej 4 
9310 Vodskov 
2924 9077 
franksor@stofanet.dk

GaR:

søsportsvej 8 
9000  aalborg 
tlf.: 9812 6719
www.aalborgroklub.dk
mail@aalborgroklub.dk
Giro: 9 46 11 59

aaLBORG
ROKLUB:

næste roblad udkommer i maj måned - deadline 15. april

MEDLEMSBLaD:
PeTer lAUbeK
Ansvarshavende:
skydebanevej 30, 
bolig 15, 1. sal 
9000 aalborg 
9846 0208
peterlaubek@joda.dk

KArsTen HOlT
- se formand

FrAnK r. sØrensen
2924 9077
franksor@stofanet.dk

sTeen vIllAdsen 
2071 5088
Barken 30 B
9260 Gistrup
kmsvilladsen
@hotmail.com

MedleMsblAdeT
udkommer 6 gange årligt, ca. 
den 15. i de ulige måneder (januar, 
marts, osv.). 
Det er et debatforum, så derfor er 
artikler og indlæg forsynet “afsen-
derens” navn, så det er tydeligt 
hvis mening, der gengives. 

TrYK:
NOVaGraF a/s
lyngvej 3 . 900 aalborg
www.novagraf.dk
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Formanden 
har ordet
Af Karsten Holt

Aalborg Roklub er mulighedernes klub – 
hvilket kom stærkt til udtryk ved den netop 
gennemførte generalforsamling. Medlem-
merne var mødt talstærkt op for at tage tem-
peraturen på vores fantastiske klub. Stemnin-
gen var varm og humøret højt. Grundet de 
mange indsendte forslag (12 stk.) måtte un-
dertegnede bryde traditionen med den time-
lange beretning – og koge beretningen godt 
ned.
Grundet de mange forslag var der for diri-
genten rigeligt at holde regnskab på – hvad 
blev vedtaget, og hvad blev forkastet? Der 
blev holdt mandtal mange gange denne aften 
– men HOF styrede med vanlig ro og erfaring 
generalforsamlingen sikkert i havn. Stor tak 
til HOF for indsatsen.
Også GARs generalforsamling kørte sikkert 
gennem det hårde program – den gedigne 
menu kombineret med underholdning og 
socialt samvær. Herfra skal lyde en stor op-
fordring til at støtte GAR gennem medlem-
skab af denne støtteforening og deltagelse i 
GARs arrangementer. Gennem GAR støtter 
man som bekendt Aalborg Roklub som hel-
hed.
Nu er vinteren (forhåbentlig) snart overstået. 
Ét er sikkert – vi nærmer os hastigt årets 
første store begivenhed – rengøringsdag og 
standerhejsning til sæson nummer 132. Lørd-
ag, den 24. marts er der rengøringsdag, der 
denne gang udvides med en ekstraordinær 
generalforsamling. Så bliver der sikkert gjort 
rent bord!
Standerhejsningen finder som annonceret 
sted søndag, den 25. marts kl. 10.00 med det 
traditionelle program. Mange medlemmer har 
benyttet sig flittigt af svømning og/eller mo-

tionscenter – og er helt klar til at stævne ud.
Forude venter spændende aktiviteter for 
udvalgte. 5. og 6. maj afholdes årets første 
roskole – og allerede nu er der fin tilslutning. 
Ugen efter – den 12. og 13. maj - afholdes 
korttursstyrmandskursus, hvor der også er 
stor interesse. Tilmeldingslister vil være 
ophængt i nærmeste fremtid.
Bestyrelsen blev af generalforsamlingen 
pålagt at søsætte aktiviteter, der skal skabe en 
ny ungdomsafdeling. Vi kigger tillige på at 
gøre det endnu bedre omkring vore medlems-
tilbud – med faste rotider og muligheder for 
at ro ”lidt hurtigere” – og længere. Har du lyst 
til at give en hånd med, så tage snarest kon-
takt til et bestyrelsesmedlem.
Forberedelserne hos Team888 kører konti-
nuerligt. Forude venter en Påsketræningslejr 
i Holstebro og en Odense Regatta ultimo 
april. Held og lykke til mandskaberne. Også 
arbejdet med at sætte skub i universitetsro-
ningen andre steder i landet begynder nu at 
vise resultater. Senest har DSR annonceret at 
de etablerer en ”afdeling” der deltager i disse 
discipliner.
Husk nu at holde øje med mails og klubbens 
hjemmeside – og mød op, når klubben kalder. 
 Vi ses i klubben !
 Ro motion ER go’ motion – hele året.

Strand PAVILLONEN
	 -	vi	sætter	alle	sejl	til

VESTRE	BÅDEHAVN
AALBORG

FORSIDE: Manden, der sidder på klub-
bens varmeste stol, har på generalforsam-
lingaftenen overladt dirigentstokken til HOF, 
og føl-ger opmærksomt slagets gang.
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 4. Sommerfest med ADR
 18.-20. Gavekort Roskole
 25. Klubbens 132 års fødselsdag

	 	 Robladet	udkommer
 XX. Løvfaldstur

  5.-7. Trænerkursus - Modul D -   
  Odense
 6. GAR Efterårsfest
 27. Kanindåb- Standerstrygning -
  Kaninfest

	 	 Medlemsbladet	udkommer
   24. Julebadning kl. 14.00

Aktiviteter via opslag i klubben, elektronisk 
post (mail) – samt specielt via medlems-
bladet, der udkommer ca. den 15. i 
måne-derne:

• januar 
• marts 
• maj 
• juli 
• september 

	 	 Robladet	udkommer
 10. DFfR Generalforsamling kl. 10.00
17.-18. Langturstyrmandskursus - Ægir
 23.  Kl. 19.00 Skandinavien rundt i  
  kajak - foredrag - se side 7 
24. Ekstraordinær generalforsamling  
  og rengøringsdag kl. 09.00
 25. Standerhejsning kl. 10.00

 7.-8. Instruktørkursus - Modul B
  (ADR og AR/

	 	 Robladet	udkommer
 XX. Løvspringstur - Randers Roklub
  /april/maj)
 5. -6. Roskole
 12.-13. Korttursstyrmandskursus AR

	XX. Fur Bådelaug/Skive Roklub??
 9. Venø rundst
 12. GAR Forårsfest
 16. Aalborg Regatta - Universitetsrace
 23. Skt. Hans fest

	 	 Medlemsbladet	udkommer

HvER SønDag kl. 17.00-18.00
I SOFIEnDal SvøMMEHal

Mød	frem	og	hold	svømmeformen	vedlige,	så	
du	er	klar	til	den	kommende	sæson.	 

Husk svømning
aktivitets kalender 2018

 Marts:

 april:

 Juli:

 august:

 septeMber:

 OktOber:

 DeceMber:

 MaJ:

 Juni:

Har du skiftet adresse,
mail eller telefonnummer:
send besked til 
kontingent@aalborgroklub.dk.

Har du spørgsmål eller problemer 
om kontingent:
skriv til kontingent@aalborgroklub.dk.

er dine rettigheder opdateret?
Hvis ikke ret henvendelse til rochefen.

skal du indbetale penge til klubben.
Brug konto 7450-1106327. Husk at skrive i 
meddelelsesfeltet, hvad det drejer sig om.

Kasserer Allan Pedersen
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Tekst:  Frank R. Sørensen
Foto:  Frank R. Sørensen/Peter Laubek

Lidt kongelig har man da lov til at være! 
Især når Hendes Majestæt, Dronningen 
er på besøg i Aalborg i forbindelse med 
DGI Landsstævne 2017, oven i købet med 
Kongeskibet Dannebrog.

Aalborg Roklub var flot repræsenteret i ropa-
raden ved åbningen af Landsstævne 2017 
og på hjemturen til roklubben, lagde en af 
AR bådene med formand Karsten som styr-
mand, kursen forbi Dannebrog, selvfølgelig 
med rejste årer. Dronningen var ikke ombord 
det pågældende tidspunkt, men Dannebrog 
kippede alligevel med flaget – så har vi prøvet 
det også, sagde formanden på årets ordinære 
generalforsamling, der for øvrigt samlede 
fuldt hus med ikke mindre end 74 fremmødte 
medlemmer.
Efter formanden havde ringet med klokken 
og kort budt velkommen, startede general-
forsamlingen med et minuts stilhed i mindet 
om medlemmerne, Jørgen Rasmussen (RAS), 
Holger Tromholt, Esben Thorning, Arent 
Plesner, Anders Ørum og Ole Christiansen, 
der døde i 2017.

1.Valg af dirigent
Dette punkt var hurtigt overstået, da ingen 
turde udfordre den erfarne herre ud i dirigen-
tens job, Niels Erik Hofman også kaldet HOF. 
Han takkede for valget og kunne konstatere, 
at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt 
og kunne herefter gå til næste punkt, be-
styrelsens beretning. Formand Karsten Holt 
vandt igen lodtrækningen og en plads ved 
podiet.

2. Bestyrelsens beretning 
 for 2017
2017 blev et oprydningens år, et år, hvor vi 
havde specielt fokus på at få 
 • klubbens økonomi i balance.  
 • nye blivende medlemmer. 
 • vedligeholde klubhuset og opretholde
   det høje aktivitetsniveau i alle 
  afdelinger

Tilbagegang i roede kilometer
Rosæsonen resulterede i 51.261 km fordelt 
på 4.388 ture, der er en pæn tilbagegang i 

ordinær 
generalforsamling

tirsdag 13. februar 2018   

Formand	Karsten	Holt	aflægger	bestyrelsens	
beretning	2017	under	skarp	overvågning	af	aften-
ens	dirigent,	Niels	Erik	Hofman.
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forhold til 2016. Det skyldes bl.a. rigtig dår-
ligt rovejr og mindre aktivitet i KAP-afdelin-
gen. Det blev også en sæson, hvor der blev 
grebet hårdt fat om restanter, men også et år, 
hvor vi tog afsked med mange rokammerater.
Motionsroningen og –turnering roede 45.531 
km fordelt på 4.260 ture, og langtursroerne 
roede i ind- og udland 5.731 km fordelt på 
128 ture.

Sæson med lyspunkter
Sæsonen 2017 havde mange lyspunkter, 
sagde formanden i sin beretning og fortsatte.  
 • Vi bød velkommen til 20 nye
  medlemmer. 
 • Der blev afholdt roskole.
 • AR deltog i DGI Landsstævne.
 • Skt. Hans arrangementet var 
  med båltale af byrådsmedlem, 
  Jørgen Hein.
 • Klubben fejrede sin 131 års fødselsdag.
 • Klubhuset blev malet og repareret.
 • Der var kanindåb og kanon kaninfest.
 • Og så var der utallige koncerter med  
  klubbens band.

Flotte KAP resultater
Team888 opretholdt det høje aktivitetsniveau, 
ganske vist med færre deltagere, men igen 
med betragteligt flotte resultater, sagde en 
stolt formand, der kunne nævne en række så 
lang som, ja, se selv:

3 Jyske Mesterskaber(JM) i ergometer.
4 Danske mesterskaber (DM) i ergometer.
Dansk Mesterskab (DM) i 4+
Dansk Mesterskab (DM) i 8+
Dansk Mesterskab (UODM) i Costal 4+
Crossfit by the Mill + Crossfit Aalborg i 
Salling.
Aalborgs Bedste
European University Championship (FR)
Søsætning projekt Universitetsroning på alle 
universiteter.
Poul Madsens lederpris til Bjarne Pedersen

Hæderspris
Selv om Bjarnes hæderspris er blevet omtalt 
i medlemsblad nummer 3-2017, så skal han 
have et stort tillykke også på denne aften, 
sagde formand Karsten Holt.

Aalborgs Bedste igen, igen, igen...
Uni-roernes flotte resultater gjorde at AR 
roerne var med igen, for 3. gang, da Aal-
borg Kommune hædrede ”Aalborgs Bedste”. 
Et rigtig fint år igen, igen, igen sagde for
manden, der også kunne berette at samarbej-
det med Aalborg Events og Sifa går som i 
olie. Alle universiteter, der ønsker at kom-
me til Aalborg og deltage i Aalborg Regat-
ta 2018, er velkommen, Aalborg Events 
betaler for alle deltagere.

Make Up til klubhuset
Specielt istandsættelsen og malingen af klub-
huset var en stor oplevelse. Slotsforvalteren 
fik den brilliante ide at kontakte TechCollege 
for at få dem ud i den virkelige verden. Re-
sultatet er fortræffeligt, og vi kan glæde os 
over et sundt klubhus i forhåbentlig mange år 
fremover. Som en gestus overfor de mange in-
volverede lærlinge blev disse bespist i roklub-
ben, anført af Thorkild Andrè Kristensen med 
fru Jane og slotsforvalteren i spidsen.

Økonomien, en hård nød at knække
Sidst, men ikke mindst, har specielt Allan ud-
ført et betragteligt stykke arbejde med økono-
mien, reglement, vedtægter, materialeforval-
terjobbet, udover at ro 2.400 km !!!

Kasserer	Allan	Pedersen	fremlægger	det	
reviderede	regnskab,	imens	forsamlingen	lytter	
spændt	med.
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At få økonomien i balance fik specielt KAP-
afdelingen og medlemsbladet at føle, da be-
styrelsen i sæsonen måtte trække i bremsen 
og begrænse budgetterne og dermed for-
bruget. Det betød bl.a. at de medlemmer, 
der bor i Aalborg, selv skulle hente deres 
medlemsblad i roklubben. Vi er ikke impo-
nerede over resultatet. Mange medlemsblade 
hænger stadig uafhentede i forhallen.
Der skal sendes en stor tak til redaktionen for 
at opretholde det sublime arbejde og holde 
gejsten ved lige trods en mere begrænset læ-
serskare.
2017 sluttede med 186 medlemmer. Der blev 
nemlig tyndet godt ud blandt restanterne og 
det gav et fald på 56 medlemmer.

Tak
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og 
til alle, der har været aktive i årets løb enten 
med at arrangere eller med at deltage. Ingen 
nævnt ingen glemt.
Det er Jer, der er klubbens puls og som de nye 
medlemmer identificerer klubben med. 
Tak til Henry Kruuse for en sublim, stor og 
altid konstruktive indsats.
Tak til Mads Gadeberg for hans konstruktive 

og energiske bidrag.
Tak til samarbejdspartnere, annoncører og 
sponsorer for Jeres støtte i den forgangne sæ-
son.
Med ordene:
Fra bestyrelsens side skal lyde en tak for 
indsatsen i 2017, sluttede formanden besty-
relsens beretning, der blev godkendt med ap-
plaus.

3. Kassereren fremlægger 
 det  reviderede regnskab til 
 godkendelse.
Allan Pedersen, der blev nyvalgt som kasser-
er sidste år, skulle for første gang fremlægge 
det nøgne, men reviderede regnskab for gene-
ralforsamlingen og med et økonomisk hårdt 
presset år bag sig, skulle tungen holdes lige 

En	kop	varm	kaffe	og	hygge,	er	go’	medicin	mod	
de	mange	tørre	tal	og	ord.

FOreDrag: 
21. marts kl. 19 hos 
aOF/trekanten, aalborg øst 

skandinavien rundt 
i kajak 2011
pris Kr. 100
En inspirerende og autentisk fortælling, med 
storslåede billeder, hvor rejsen, og ikke målet, er det vigtigste. 
Erik er fuldtidseventyrer, foredragsholder, forfatter og har en lang kar-
riere i forsvaret, hovedsageligt i Jægerkorpset og slædepatruljen sirius. 
- Ved spørgsmål ring til 72 13 23 01
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i munden for at fremlægge alle de barske tal 
og budgetter med bemærkninger til de fak-
torer, der er knyttet til de enkelte poster. Allan 
kunne fremlægge en balance på 1.475.000,30 
kroner.
På et spørgsmål fra KAP afdelingen, med en 

undertone til et af de stillede forslag senere i 
generalforsamlingen, gående på:
-Hvorfor er indtægter reguleret op og udgifts-
poster reguleret ned?
Blev man enige om, efter en kort ordveksling 
mellem spørger og kasserer, at tage det op 
igen, når det stillede forslag var fremlagt ge-
neralforsamlingen.
Efter flere spørgsmål fra forsamlingen, blev 
regnskabet godkendt med applaus og tak til 
Allan for det svære arbejde det er at holde styr 
på de mange tal og budgetter.

4. indkomne forslag
Det var et af generalforsamlingens helt store 
punkter med ikke mindst med mange forslag 
fra medlemmer og forslag til vedtægtsæn-
dringer, lavet for at opdatere både vedtægter 
og sproglige rettelser.
Forslag fra Erik Margon: Al kaproning su-
spenderes i 2 år for at konsolidere økonomi-
en. Forslagsstiller uddyber, hvorefter for-
slaget forkastes ved almindelig flertal.
Forslag fra bestyrelsen: Budgettet ændres 
til at være fra godkendelse til at være til ori-
entering, således der ikke skal indkaldes til 

VI er oppe på  
tangenterne ...

Bliv inspireret på 
www.novagraf.dk

Målgruppe og budskaber design og udformning

elektroniske medier tryksager

øvrige medier salg

Også	den	nu	tidligere	slotsforvalter,	Henry	Kruuse	
blev	begavet	og	måtte	ud	af	rampelyset	for	at	få	
sin	vin	og	blive	fotograferet.
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ekstraordinær generalforsamling. Efter en 
livlig diskussion, ender forslaget med at blive 
forkastet.
Forslag fra Per Nygaard vedr. robladet igen 
udsendes til samtlige medlemmer frafaldes, 
da bestyrelsen allerede har taget denne be-
slutning.
Forslag fra Hans Nygaard, Poul Henrichsen 
og Thorkild Andrè Kristensen: Forslaget er 
ikke en vedtægtsændring, men en henstilling 
til bestyrelsen om, at udgifter udover budget-
rammen ikke må finde sted. Forslaget bliver 
forkastet.
Forslag fra Kjeld Lund Christensen: Kapro-
ning må ikke overskride budget 2018. For-
slaget forkastes.
Forslag fra Erik Margon: Er lig det foregående 
forslag, men med udgifter til motorbådene 
indregnes i budget for kaproning. Efter for-
slagsstillers uddybning bliver forslaget for-
kastet.
3 forslag fra bestyrelsen: Det præciseres at 
skyldnere ift. kontingentbetaling skal inde-
holde restancer og gebyrer. Herudover frem-
sættes der forslag om, at generalforsamlingen 
fastsætter gebyret. Begge forslag vedtages.
Forslag til generalforsamlingen kan frem-
adrettet fremlægges 8 dage inden generalfor-
samlingen. Forslaget vedtages.
Bestyrelsen ønsker at gebyrer af for silde 
betaling af gebyrer fastlægges sammen med 
kontingentet. Forslaget vedtages. 
Forslag fra Frank R. Sørensen: Forslag om 
forbud mod brug af levende lys i klubhuset 
plus ændringsforslag, også forbud mod grill 
til indendørs brug. Efter beskyldninger om, 
at forslagsstiller er en lyseslukker, blev for-
slaget vedtaget.
Forslag fra cheftræner Bjarne Pedersen: 
Oprettelse af en ungdomsafdeling iht. ved-
lagte projektbeskrivelse. Dette skal ske inden 
standerhejsning 2018. Forslagsstiller gen-
nemgik projektbeskrivelsen, hvorefter for-
slaget blev vedtaget med stort flertal.

Kaffepause
Herefter var der en del knurren i krogene, 
ikke fordi man var utilfreds med general-
forsamlingens forløb, men det var duften af 
frisklavet kaffe, der blev serveret med oste- 
og rullepølsemadder samt en håndbajer, der 
gav bølgeskvulp i maveregionen.

5. Gennemgang af bestyrelsens  
 planer for den kommende sæ- 
 son, herunder godkendelse  
 af budget og fastlæggelse af  
 kontingent for samme.
Formanden gennemgik de forskellige visio-
ner og planlagte aktiviteter for 2018, hvorefter 
kassereren gennemgår budgettet.  Der poin-
teres hvilke ændringer, der gør sig gældende i 
forhold til det i 2017 gennemførte regnskabs-
år. Der stilles få spørgsmål, og budget samt 
planer for 2018 vedtages enstemmigt, efter 
kontingentsatserne gennemgås og fortsæt-
ter uændret. Et forslag stillet af Erik Margon 
trækkes, idet forslagsstiller er tilfreds med de 
fremlagte takter. Der diskuteres hvorvidt der 
er passive medlemmer, der benytter klubbens 
faciliteter mere, end hvad de er berettiget til, 

Formanden	begaver	Mads	Gadeberg	med	vin	
som	tak	for	et	godt	stykke	arbejde	i	roklubbens	

bestyrelse.

Vil	du	ha’	en	med	ost	eller	ost,	spørger	Erik	Skov,	
Erling	Steffensen?
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og formanden udlægger bestyrelsens hold-
ning til spørgsmålet, og at bestyrelsen i øvrigt 
vil gennemgå reglementet i løbet af 2018. Der 
blev under dette punkt løftet et lille slør om 
en sommerfest lørdag 4. august sammen med 
ADR.  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var formanden, Karsten Holt, der 
takkede ja til genvalg. Det gjorde derimod 
slotsforvalter Henry Kruuse ikke, ligesom 
Mads Gadeberg også forlader sin plads i be-
styrelsen for at blive bannerfører for det nye 
ungdomsudvalg. Sekretæren, Troels Ølholm, 
modtager genvalg til bestyrelsen. Kassereren 
anmoder om at blive fritstillet, hvilket pure 
afvises af formanden, der med ros og billig 
smiger får forsamlingen til at fylde første-
salen med klapsalver. Herefter må Allan over-

give sig og modvilligt lade sig genvælge.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Sten Zülow og 
Anders Thomsen.
De afgående bestyrelsesmedlemmer blev 
efterfølgende begavet med vin og fotograferet 
væk fra projektørlyset som oplyste Henry i 
uhørt høj grad.

7. Valg af 2 revisorer
Børge Christoffersen og Simon Lyngsøe gen-
vælges som revisorer.

8. Beretning for dispositions  
 fonden og valg af formand for  
 samme
Team Torsdag blev opfordret til at holde øje 
med formand Finn, idet hans færden tyder på 
at han har gang i noget lyssky og ikke var til 
stede. Vist nok noget med olivenolie fra Ital-
ien og BitCoins.
Aage Vest Pedersen var så modig at afløse 
Finn og fremlægge regnskabet, der blev god-
kendt ligesom Finn Jensen blev genvalgt som 

DFfr`s Årshæfte roning 2017 
 
DFfR`s Årshæfte Roning 2017 er klar til læsning på nettet. 
I hæftet er der en bred orientering om de aktiviteter, der 
har fundet sted i 2017 i DFfR regi. I omtalen af hæders-
bevisninger kan man læse at vores egen Bjarne Pedersen 
har modtaget Poul Madsens lederpris. Endvidere under 
omtalen af Roaktivitetsudvalget, der arrangerer ture til 
bl.a. Tolo i Grækenland, Marstrand i Sverige m.fl. er 
Aalborg repræsenteret ved vores Allan Pedersen og 
ADR`s Lise Pedersen. Endvidere har Lise leveret foto 
til årsskriftet. Hæftet er absolut læseværdigt, men man 
kan undre sig over, at universitetsroningen i Dan-
mark ikke har fået nogen omtale.
 
 Tekst Peter Laubek

Modige	Aage	Vest	Pedersen	påtog	sig	opgaven	
at	redegøre	for	Aalborg	Roklubs	dispositionsfond,	
da	formanden,	Finn	Jensen	åbenbart	var	ude	i	
lyssky	ærinder.
Og	så	kan	vi	sende	en	hilsen	til	salige	Anders	
Ørom	og	fortælle,	at	der	også	i	år	var	to	søde	
piger	som	hjælp	ved	generalforsamlingen.
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formand for Aalborg Roklubs Dispositions-
fond.

9. Eventuelt
Dette er punktet, hvor alle, den ene gang om 
året, kan komme med ros, ris, forslag, brok, 
kommentarer, og hvad man ellers har på 
hjertet, men hvor intet kan vedtages. Og der 
blev skudt med løst og fast i en god tone:
Der blev foreslået at opsætte et stativ til årer 
ude på bådepladsen, således de kan spules 
efter brug uden at sprøjte på klubhuset. Lige-
som en ny form for opbevaring af glasfiber-
bådene var ønskelig, så de ikke bliver hærget 
af elementerne.
Bådevognene gennemgås og defekte vogne 
repareres.
Roklubbens medlemmer opfordres til at 
bruge OK benzin kort og meddele til OK at 
man ønsker, at støtte Aalborg Roklub. Klub-
ben bør også henvende sig til Ældre Sagen og 
blive nævnt i deres månedsblad under sports-
klubber i området.
Der foreslås, at alle budgetter skal fremlæg-
ges til generalforsamlingen.
Formanden støttede op om et forslag om at 
give trøjer til X antal roede kilometer, som er 
indført i ADR samt andre lignende tiltag.
Der bliver gjort opmærksom på, at klubbens 

facebookgruppe eksisterer og bør anvendes 
mere.
Et råd til bestyrelsen om at købe vinylgulv 
eller korkgulv til lokalerne i stedet for gulv-
tæppe, der opbevarer snavs, blev drøftet liv-
ligt.
Kassereren har via Lindpuljen søgt og fået 
tildelt midler til nye årer (Big blades) til den 
nye båd.
Dirigenten påpeger, at hjemmesiden skal 
ajourføres med de nyligt vedtagne bestem-
melser samt et par andre elementer.
Herefter lykkedes det formanden at tilkæmpe 
sig taletid og sige tak for en god generalfor-
samling og viser nogle af de visioner, som 
bestyrelsen har arbejdet med gennem året. 
Holdningen er, at Aalborg Roklub skal være 
mulighedernes klub.

Formanden kunne til slut takke dirigenten for 
veludført arbejde, takke for det store frem-
møde og iscenesætte det traditionelle hur-
raråb og slutte med et
 ”Vel roet”..!

Formand	Karsten	Holt	flankeres	af	de	to	nyvalgte	
bestyrelsesmedlemmer,	til	venstre	Sten	Zülow	og	

Anders	Thomsen	til	højre.

Cheftræner	Bjarne	Pedersen	lytter	koncentreret	til	
formandens	beretning.
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I roblad nr. 5 sidste år omtalte vi, at der blev 
nedsat en kompetent arbejdsgruppe, der skal 
medvirke til at fremme universitetsroningen 
i Danmark. Fra Aalborg Roklub deltager 
Peter Plenge og Bjarne Pedersen. Arbejds-
gruppen blev godkendt af Dansk Forening 
for Rosports hovedbestyrelse, der gav grønt 
lys for, at det nedsatte udvalg kunne arbejde 
videre med udviklingsprojektet. Bjarne Pe-

dersen meddeler at 1. marts afholdt gruppen 
møde i Bagsværd, hvor der blev fremlagt skit-
ser, dels over hvorledes universitetsroningen 
fremover skal struktureres, og dels hvorledes 
organisationen omkring afviklingen omkring 
Dansk Universitetsmesterskab 8+ skal opbyg-
ges. Foreløbig er det vedtaget, at Dansk Uni-
versitetsmesterskab i otter foregår i Køben-
havns Havn den 30. juni 2018.

Universitetsroning i  Danmark
Af Peter Laubek
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Skrald 
kølhales
Klubbens nye kaniner Jens, Michael og 
Morten har givet klubbens ældste inrigger 
toer med styrmand “Skrald” en tiltrængt om-
gang. Det sker i samarbejde med Allan Pe-
dersen. Skrald, var kaldenavnet på klubbens 
første redaktør Holger Thordahl, der selv 
døbte båden  den 26. juni 1962. Det var det år, 
AR fik DM i letvægtsfirer. Den klinkbyggede 
7 bords inrigger blev bygget af E. Elming, 
Løgstør og har byggenr. 592

Efter standerhejs-
ningen søndag den 
25. marts bliver der 
atter liv og glade 
dage på bådpladsen 
når morgenroerne 
kommer i gang med 
den nye sæson.
Tegning forhenværende 
redaktionsmedlem 
Frede Fabek, der var 
aktiv i 50 erne.

FORåRSRENGøRiNG 2018
- vi MøDes lørDag 24. Marts kl. 09.00 

til et veldækket morgenbord –
 som opvarmning på rengøringsdagen afholder vi

ekstraOrDinær generalFOrsaMling
Den	ekstraordinære	generalforsamling	skal	stemme	om	de	vedtægts-
ændringer,	som	blev	vedtaget	på	den	afholdte	generalforsamling.

sønDag, Den 25. Marts kl. 10.00
Byder Aalborg Roklub medlemmer, familie, venner, 

annoncører og sponsorer velkommen til sæson 132

stanDerHeJsning 2018
Og naturligvis er roklubben efterfølgende vært i opholdsstuen ved den 

traditionelle buffet.
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Tekst:  Peter Laubek
Foto:  Frank R. Sørensen
 
Det højeste deltagertal gennem de sidste 
3 år, nemlig 37 festklædte gamle Aalborg 
roere entrede 1. sal. Klar til årets torskegilde. 
Stemningen var i top og duften fra køkkenet 
af kogt torsk, ristede flæsketerninger m.v. 
skabte yderligere forventninger til aftenens 
kulinariske oplevelse.
Vi kunne konstatere, at Martin Kok var på sin 
post, men Nicoline & Co var der ikke. I ste-
det af Francis akkorderet med de 2 børnebørn 
Joachim og Jacob, der skulle vise sig at være 
et par friske knægte, der fint klarede betje-
ningen af de gamle kritiske rosvende. Deru-
dover havde de lånt bedstefars kamera, og i 
pauserne knipsede drengene løs.
Inden vi vidste af det, havde de 2 knægte 
sørget for, at varme kartofler, hakkede rød-
beder, revet peberrod, stegte flæsketerninger 
sejlende i eget fedt, hakkede æg, og rygende 
varm sennepsovs var placeret på bordene. 
Francis bankede ihærdigt på den store gong 
gong – flere mente, at det skete så voldsomt, 

at han risikerede bækkenløsning, han burde 
holde sig til hornet. Rosvendene fik sig pla-
ceret ved bordene, lysene blev tændt, og ind 
kom drengene med den kogte torsk på fadene. 
Med godt øl og halve rød Aalborg  flasker 
jævnt fordelt ved bordene gled torskene, 
rognen og hele svineriet ned med maner. Her 
var det så at Helge Foss skulle have været her 
– sennepssovsen var på højde med sidste år.  
Fra morgenstunden havde der ellers været en 
del usikkerhed om torsken, der havde opholdt 
sig i køleskabet om natten. Kunne den nå 
at tø op. Vi ved fra tidligere, at det påvirker 
Martin Kok`s humør negativt, hvis torsken 
stadig er frosset. Men bare rolig – formand 
Francis havde overladt optøningsopgaven 
til Leif den gamle maskinchef. I mangel af 
et lunt maskinrum, undfangede Leif den ge-
niale ide – vi tager torskene med i sauna. Som 
tænkt så gjort.  Der kom aldrig en mislyd fra 
kokken – alt var perfekt – torsken var klar. 
Under spisningen gik snakken og der blev 
skålet. Her blev det blandt andet afsløret, at 
Peter Simonsen, der om tirsdagen aldrig und-
lader at gøre opmærksom på negativ holdning 
til jazzmusik, i sine unge dage løb til jazz i 
Skovdalen. Det blev afsløret, at det var på 
grund af tøserne. Traditionen tro fik vi efter-
følgende serveret en lækker citronfromage, 
efterfulgt af kaffe med småkager.
Nu var det tid.  Igen slog formanden på gong 
– gongen og tog ordet: Heller ikke i 2017 blev 
vi fri for at sige farvel til gode rokammerater. 

GaR generalforsamling 2018

Bordformand	Thorkild	A’	Kristensen	sørger	for	alt	
går	rigtigt	til.	
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De sidste 3 år har vi måttet tage afsked med 
ikke mindre end 12 rokammerater, hvoraf 5 
er døde i 2017:
Jørgen ”Dr. Ras” Ramussen død 19. februar 
99 år, Holger Tromholt Christensen død 8. 
april 93 år, 2 mdr. før han var blevet 94 år, 
Arent Plesner død 16. maj 81 år, 3 mdr. før 
82 år, Anders Ørom død 7. oktober 74 år, Ole 
”Halvflaske”  Christiansen død 7. dec. 76 
år. Forsamlingen rejste sig op og mindedes 
de afdøde rokammerater med 1 minuts stil-
hed, der afsluttedes med et ”Æret være deres 
minde”.
Herefter var man klar til GAR`s  generalfor-
samling nummer 83. Valgt til dirigent blev Per 
Nygaard (tidligere GAR formand). Per star-
tede med at rette skytset mod den fraværende 
Børge Christoffersen, der i stedet for at passe 
sit job som GAR dirigent, føjter rundt ude i 
den vide verden med fru Inger. Kalenderen 
frem næste år og få afstemt ferie med GAR`s 
generalforsamling. Per kunne konstatere at 
generalforsamlingen var varslet i rette tid. 
Ordet blev herefter givet til formand Frank R. 
Sørensen, der bad bestyrelsesmedlem Jørnn 
Bertelsen referere mødet.
Francis fremlagde herefter bestyrelsens be-
retning for året 2017: Året startede med 
GAR`s generalforsamling, torsdag den 2. 
marts, hvor 35 roere var mødt op til den tra-
ditionelle menu, som faldt i god smag. Dog 
med et par kommentarer om menuen ikke 
kunne ændres til andet end kogt torsk. Børge 
Christoffersen var igen på plads som dirigent 
og kunne konstatere at alt kørte efter bogen. 
Generalforsamlingen bød på genvalg som be-
styrelsesmedlem Preben Broe – og uden var-
sel abdicerede formand Aage – og hvad så? 
Den nye formand står her og det var langt fra 
meningen med min deltagelse ved sidste års 
generalforsamling. Men efter en hård kamp, 
fik løfter som : Den nye formand vil blive bal-
sameret og bevaret til evig tid og evt. opstillet 

i forhallen. Endvidere ville der også blive 
rejst en rytterstatue på søhest på Søsportsvej! 
Utroligt, at en garvet sælger falder for sådan 
nogle salgsargumenter.
I 2016 måtte den daværende bestyrelse aflyse 
både forårs – og efterårsfest grundet for få 
deltagere og i den anledning kom der en del 
forslag under punktet eventuelt, bl.a. sejlads 
med Jens Krogh, arrangement med ”Romeri-
et” og færgesejlads. Den nye bestyrelse havde 
således en stor opgave – at få GAR roerne 
trommet til fest igen!!!
Der har været en del bestyrelsesmøder. Den 
6. marts havde vi det første bestyrelsesmøde, 
hvor vi konstituerede os og Aage overdrog 
”Butikken GAR” til den nye formand.  Der 
blev sagt tak til Aage for 8 års godt arbejde 
som GAR formand til glæde for hele roklub-
ben. Der blev besluttet at festligheder i GAR 
fremover skal være sammen med AR Swing 
Bands jazzaften. Det jo er samme kunde-
klientel vi satser på.
De kommende GAR arrangementer skulle 

Nuværende	GAR	formand	Frank	Francis	Sø-
rensen	og	aftenens	dirigent	Per	Nygaard	aftaler	

slagets	gang.

Uden	mad	og	drikke	duer	helten	ikke.	Francis-	
drengene	krævede	kontant	afregning,	så	Jens	F.	

måtte	have	læderet	frem.



16 AALBORG ROKLUB

have en ændring med evt. et foredrag eller 
noget i retning af det foreslåede på sidste ge-
neralforsamling. Derudover har der været 
bestyrelsesmøde den 30. maj med tilret-
telæggelsen af forårsfesten. Efterårsfesten 
planlagde vi pr. mail, tlf., og når vi på tirsdage 
mødtes ved morgenroningen.
Forårsfesten. Her mødtes 43 deltagere den 
6. juli til en festlig aften.Først med et flot og 
festligt tapasbord og derefter et spændende 
foredrag af Jørgen Scheving fra Vodskov. 
Emnet var ”Det glade Aalborg, som det var 
dengang”. Aftenen sluttede med swingmusik 
fra klubbens band. En aften med livlig, god 
og medlevende stemning.

Efterårsfesten
Var med damer og med 38 tilmeldte, så der var 

lagt op til fest og det blev der. Aftenen star-
tede med en 3 retters lækker og velsmagende 
menu, leveret af Simons Diner Transportable 
i Skalborg. Selvfølgeligt med rigeligt af våde 
varer at skylle ned med. Det blev en rigtig 
hyggelig aften, der efter spisningen fortsatte 
for fuld damp med swingende musik fra klub-
bens fantastiske AR Swing Band. Og den af-
ten kom danseskoene, efter nogle års hvile, 
så frem igen. Det er utroligt hvad musik gør 
ved folk.
2017 blev et år, hvor bestyrelsen igen prøvede 
at få regnskabet til at give underskud – om det 
lykkedes  vil blive afsløret senere.
Medlemmer. Ved indgangen til 2018 er vi 67 
medlemmer mod 76 sidste år. En tilbagegang 
på 9 medlemmer. 4 er døde og 5 er udmeldte. 
Lad os alle gøre en indsats for at få flere af 
rokammeraterne , der ikke er medlem af GAR 
til at melde sig ind.
Til slut – stor tak til bestyrelseskollegerne for 
et godt samarbejde igennem mit første år som 
GAR formand.
Næste punkt på dagsordenen var kasserer 

Bordherre	doktor	Claus	Aa.	vejleder	rosven-
dene	i,	hvorledes	brændevinen	skal	doseres,	
hvis	torsken	skal	glide	ned	med	maner.
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Ole Sloths fremlæggelse af regnskabet. Der 
blev uddelt årsregnskab.  For første gang i en 
årrække var det lykkedes Ole, at aflevere et 
regnskab, der kunne udvise et underskud, 
ganske vist på beskedne 1.205 kr. Jubilæums-
fonden udviste en sum på 72.164 kr. Efter 
nærmere udredning fra Ole og besvarelse af 
spørgsmål blev regnskabet godkendt af en 
eenstemmig forsamling.
Ved efterfølgende debat omkring de mulig-
heder, der var for at støtte AR. var der indlæg 
fra Hans Nygaard, Per Nygaard og Thorkild 
A. Kristensen. Der blev nævnt portostøtte til 
robladet,  gulvtæppe på 1. sal m.v. konklu-
sionen blev, at GAR ikke bør støtte hoved-
foreningen med midler til drift. Formanden 
og kassereren opfordrede klubben til at frem-
sende evt. ønsker.  
Der var ikke indkommet forslag til punkt 4, 
så man gik direkte til valg til bestyrelsen. 
Jørnn Bertelsen blev genvalgt med klapsal-
ver. Kassereren Ole Sloth ønskede ikke gen-
valg – selv ikke efter hårdt pres fra forsam-
lingen. Herefter blev klubbens panserbasse 
Torkild Carlsen valgt som ny mand i GAR`s 
bestyrelse, der konstituerer sig senere. Skulle 
det hænde at Torkild bliver ny kasserer – må 
restanter fremover risikere, at kassereren stil-
ler med ”Blinkende blåt lys” ved opkrævning 
på bopælen. Valg af revisorer, her blev Svend 
Langer og Jens Fauerholt genvalgt med lar-
mende bifald.
Under eventuelt meddelte formanden, at 
forårsfesten bliver afviklet den 12. juni og 
efterårsfesten den 6. oktober. Ole Engen kom 
med forslag til besøg på ”Det gamle apotek” 
i Jens Bang Stenhus.. Torben Broe luftede 
muligheden for Gule Ærter i stedet for torsk. 
Fritz Ploug forslog et indlæg i bladet om 
optagelsesbetingelser i GAR. Preben Broe 
omtalte en procedure, man anvendte tidligere 
med at sende brev ud til medlemmer, som 
meddelte, at nu var de fundet værdige til 
optagelse i GAR. Ligeledes blev der drøftet 

hvorledes vi håndterer spørgsmålet om 
fanevagt ved et GAR medlems dødsfald. Det 
forventes at GAR`s bestyrelse bliver orien-
teret. Aage Nielsen orienterede om hvorledes 
bestyrelsen hidtil har handlet.  At initiativet til 
fanevagt kommer fra nærmeste rokammerater 
og det altid sker efter samråd med familien. 
På det seneste har vi oplevet, at meddelelse 
om dødsfald sker så sent, at det ikke er muligt 
for rokammeraterne at agere. Thorkild A. 
Kristensen fremhævede, at her var det vigtigt, 
at der kom en nekrolog i robladet.
Den officielle del af generalforsamlingen 
sluttede med alle rejste sig op og udbragte et:  

GAR længe leve HURRA - HURRA - HURRA 
– hurra,hurra,hurra – Velroet..!
 

To	rosvende	fra	TT:	Hans	Worm	optaget	af	sit	
uundværlige	Panasonic	Camera	og	Svend	Lan-
ger,	der	morer	sig	over	de	indlæg,	der	svirrede	

gennem	luften.

De	to	kvikke	Francis-drenge	Joachim		og	Jacob	
klarede	såvel	servering		som	fotografering	med	

bravur.
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Tekst & Foto: Mette Bacher

Når Dansk Forening for Rosport på lørdag, 
den 10. marts, afholder sin årlige hovedgen-
eralforsamling, er der ikke kun interessante 
emner til drøftelse, men der vil også blive 
valg af nye medlemmer til hovedbestyrelsen.

Tre kandidater opstillet:
Følgende tre roere stiller op til DFfRs Hoved-
bestyrelse, hvor det drejer sig om to poster:

Klaus Kroll, Roklubben STEVNS
Mærkesager: Ungdom, Talentudvikling og 
Coastalroning

Regitze Siggaard, 
Danske Studenters Roklub
Mærkesager: At udvikle rosporten på alle 
områder, og skabe nye samarbejder med an-
dre udenfor rosporten.

Sten Zülow, Aalborg Roklub
Mærkesager: At få flere unge til at dyrke 

rosport, løsning og planlægning i besty-
relsesarbejdet, og omsætte ideer til handling.

Det er Bjarne Petersen, kendt og dygtig træ-
ner, der har foreslået, at Sten Zülow stiller op 
til  DFfRs Hovedbestyrelse.
Udover, at det er godt, geografisk set, at 
fordelingen blandt hovedbestyrelsesmedlem-
mer er spredt godt ud på landsdelene, så er 
der altid kvalitet over det, når nogen fra den 
Nordjyske del af det danske roerkorps melder 

Kampvalg om 
bestyrelsesposter 
i DFfR 
lørdag 10. marts 2018

Sten	Zülow,	
Aalborg	Roklub,	er	en	

ganske	erfaren	leder,	og	kan	bidrage	
positivt	til	bestyrelsesarbejdet.	Foto	udlånt	af	Sten	

Zülow.

sidste nYt:
Sten Zülow valgt ind i DFfR’s 

hovedbestyrelse med flest stemmer.
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sig på banen, som frivillig i bestyrelser, eller 
står for arrangementer i DFfRs regi.
Sten Zülow er bestyrelsesmedlem i Aalborg 
Roklub, hvor han er husforvalter.
Han har været i rosporten i 10 år, hvor det 
mest er blevet til motionsroning, men han 
kommer fra en klub i vækst, hvor især Uni-
versitetsroningen har bidraget til, at Aalborg 
Roklub for alvor har fået skrevet sig ind på 
roernes verdenskort.
En dygtig ledelse af den nordjyske klub med 
dedikerede bestyrelsesmedlemmer tillige 
med hele universitetsprojektet, der nu har 
kørt i flere år og med en forrygende ekspone-
ring overalt, netop fordi Aalborg Roklub viser 
flaget ved alle danske regattaer, og for alvor 
forsøger at søsætte nye tiltag for Universitets-
roningen, bidrager helt klart til, at kandidaten, 
der stiller op til DFfRs Hovedbestyrelse er en 
person, man for alvor kan regne med, og at 
han qua sin klubs styrke, kan blive et besty-
relsesmedlem, der kan bidrage med ønsker og 
muligheder, ikke kun med hensyn til Univer-
sitetsroningen.Sten Zülow har et flot gene-
ralieblad, når man ser på hans CV under Teo-
retisk uddannelse og praktisk erfaring. Han 
har haft flere chefstillinger indenfor militæret, 
som Kursuschef for sergentuddannelsen i 
hæren, logistikchef ved flere af landets største 
firmaer, placeret i Aalborg, Chef finance ved 
FN i Kroatien, Planlægningschef for Logitisk 
Brigade, chef for military transsitionteam 
Basra/Irak, operationschef, mentor ved Af-
ghan Army i Kabul/Afghanistan, og meget 
mere. Fra 2016 entreprenør/selvstændig.
Der er ingen tvivl om, at Aalborg Roklubs 
kandidat kan bidrage med en stor portion er-
faring fra sit professionelle virke, som over-
blik, samarbejde, løsninger, planlægning, or-
ganisering og innovation, som 62-årige Sten 
Zülow går til valg på.
Zülow ser gerne, at der skabes muligheder 
og rammer for de områder, der skal til for 
at trække de unge ind i rosporten, og ser det 
klart, som en fordel, at han på ingen måde, er 
fanget af særinteresser eller forbindelser, men 
kan gå ind i et bestyrelsesarbejde med den er-
faring, han har med sig, tillige med, at han 
i sine mange år i militæret har stiftet et ind-
gående bekendtskab med idræt, som militær 
5-kamp, på et højt niveau.

AQUA SERVICE
Måske har I bemærket, at rengøringsstan-
darden i klubben er steget.
Rengøringsselskabet Aqua Service ved Gert 
Filtenborg kommer hver mandag og klarer 
rengøring af omklædningsrum, 1. sal, hall 
m.v. Når rosæsonen starter har vi problemet 
med, at sammenkittet ålegræs, der hænger 
fast under træningsskoene slæbes ind i om-
klædningsrummet. Ærgerligt, at allerede 
mandag eftermiddag flyder det med tang i 
omklædningsrummet. Sørg lige for, at fjerne 
tang fra skoene og brug måtten ved indgan-
gen. Ligeledes efter træningen skal skoene 
ikke efterlades under skabet til næste gang. 
Den rette plads er i skabet. 
Hvis Aqua Service opdager, at vi hjælper dem 
- så får vi mere rengøring for pengene.
 Redaktionen

Rengøringsmandskabet	med	chefen	Gert	
Filtenborg	til	højre.

ANNoNcE:

rohold søger nye 
medlemmer
Vi er fem-seks stykker i den mere sat-
te alder på Ti-To-holdet, som gerne  
vil have flere med i båden sidst på ef-
termiddagen hver 
tirsdag og torsdag.
Hvis du er interesseret 
kan du henvende dig til 
Erik Busse på 
telf. 98140110 eller 
busse@gvdnet.dk .
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Morgenroholdets skipper

Fritz Ploug 
Nielsen
70 år
Det er en ægte søens mand der kan kippe med 
flaget fredag den 11. maj, når skuden runder 
et skarpt hjørne. Morgenroholdets skipper, 
Fritz Ploug Nielsen fylder 70 år.
Fødselaren er en hjælpsom og sjællandsta-
lende person, men bare rolig, rokamme-
raterne har godkendt hans ”immigrationspa-
pirer”. Efter sigende så har Fritz modtaget 
musikundervisning i Birkerød og Fredens-
borg, men det er dog ikke lykkedes AR Swing 
Band at få ham med på noderne.
Han er altid første mand i roklubben, når 
morgenroholdet mødes tirsdag og torsdag 
morgen, og det vil sige kl. 06.00 i rosæsonen 
og kl. 07.00 i vintersæsonen. 
Fritz har sejlet i de grønlandske farvande 
siden 1971 som kaptajn på det gode skib 
”Arina Arctica”. Han elsker at fortælle gode 
og drabelige historier fra den tid og har ud-
videt holdets ordforråd med adskillige ram-
saltede sømandsudtryk. Han har været aktiv 

i ”Nortdøstgrønlandsk Kompagni Nanok” 
der har til formål at renovere gamle histo-
riske fangstmandshytter i Nordøstgrønland. 
En af hans store kæpheste er det stigende an-
tal krydstogtsskibe, der sejler rundt i ”hans” 
farvand til fare for sig selv og andre.
Efter han er blevet pensionist, er han dog gået 
over til ”fjenden”, hvor han som lods, også 
kaldet kendtmand, leder krydstogtsskibe gen-
nem de farefyldte farvande ved Grønland. 
Fritz blev indmeldt i Aalborg Roklub i 2007 
og blev straks optaget på det fornemme Ad-
miralhold som yngste mand. På Admiralhol-
det har der været stort mandefald de sidste 
år. Tilbage er kun Jørgen Havemann, der bor 
på ”Djævleøen” og skipper Fritz, der er den 
eneste tilbage fra Admiralholdet i roklubben.
Udover at være en god og trofast rokammerat 
på morgenroholdet har han også velvilligt 
fortsat aktieporteføljen i Thisted Bryghus 
efter afdøde ”Smeden” Poul Erik Christensen 
og Jørgen Peter Moosdorff, ligesom han er 
engageret i arbejdet med at holde det gode 
skib ”Loa” flydende.
Og lidt kongelig er skipper Fritz da også. 
Udover at have erhvervet en flot 10-års nål 
fra Aalborg Roklub, er han også dekoreret 
med Fortjenstmedaljen i sølv. Han takkede 
Dronningen for medaljen, iført pænt sort tøj, 
hvor de andre admiraler struttede af fjer og 
sovsekander. 
Fritz ønskes hermed hjertelig tillykke.
 På rokammeraternes vegne
 Frank R. Sørensen

Claus Aasøe-
Rasmussen 
65 år 
Den 16. marts fyldte  Claus Aasøe-Rasmus-
sen 65 år. Claus, der kom til Aalborg Roklub 
i 2006 var i de første år aktiv langtursroer. 
Sammen med gutter som John Fjeldsted, 
Søren Borgstrøm, Tjalfe, Kenth og Allan gik 
turene til Skive, Fur , Livø og Løgstør. I 2011 
var Claus i top 10, blandt de roere, der havde 
roet flest kilometer i klubben. Claus er altid 
i godt humør og god for en interessant hi-

Roklubben	og	redaktionen	ønsker	hermed	
tillykke	med	fødselsdagen	til	nedennævnte	
medlemmer:

Bent Christensen 9. marts

Fritz Ploug 11. maj

Claus Aasøe Rasmussen 16. marts
John Fjeldsted Larsen 26. april

Henrik Steen Pedersen 27. marts

Runde fødselsdage

- vi si’r tillykke

75 år:

70 år:

65 år:

60 år:
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storie. Mange af os har haft glæde af Claus, 
når vi søgte hans lægelige bistand i klinikken 
på Østerå eller senest på Budolfi Plads. Det er 
slut nu. Den 1. november gik Claus på efter-
løn.  Claus har haft en pause fra roklubben 
af helbredsmæssige årsager, men er heldigvis 
startet igen og har opnået det privilegie, at 
blive optaget hos ”Formiddagsroerne”. Vi 
er orienteret om, at Claus fornylig er ble-
vet Morfar med stort M . Her vil roklub-
ben utvivlsomt blive nedprioriteret, når fru 
Vibeke foreslår en tur til hovedstaden for at 
besøge barnebarnet. Stort tillykke med den 
halvrunde fødselsdag. Når du får styr på det 
helbredsmæssige, satser vi på at se dig ved 
styrelinerne, når foråret indfinder sig og fjor-
den kalder.
  På vegne af Formiddagsroerne 
 Anders Qvistorff

Henrik Steen
Pedersen
60 år
Så er det Henriks tur til at blive voksen. Han 
fylder 60 år og for mig er det et tegn på vok-
senalderen. Henrik startede i roklubben i maj 
2006 og hans mål er en dag at få guldåren. 
Henrik gør ikke noget halvt – og han fik for 
alvor indskrevet sig i de hellige skrifter, da 
han i 2016 placerede et gigantisk flot juletræ 
i roklubbens foyer. Henriks aktivitet bag åren 
i romaskinen igennem vinteren er legendarisk 
og familiestabil. Når foråret melder sig, og 
romaskinen skiftes ud med den rigtige vare, 
begynder også hans enorme rejseaktivitet at 

melde sig. Vi har indtil videre forsøgt med 
en firmaaftale, men Henrik har eftertragtede 
kapaciteter, som hans arbejdsplads ikke vil 
undvære. Henrik er altid munter og med et 
vindende humør og klar med en hurtig replik. 
 De bedste og varmeste hilsner 
 med dagen ønskes af Team-1000  

John 
Fjeldsted 
Larsen 65 år
Umiddelbart efter AR`s 100 års jubilæum blev 
hobrodrengen John Fjeldsted optaget i Aal-
borg Roklub. Gennem de mere end 30 år har 
John ofte taget medansvar for klubbens drift. 
Dels som bestyrelsesmedlem, blandt andet 
varetaget den tunge post som kasserer. Senest 
erindrer vi, at John var en af hovedkræfterne 
bag etableringen og gennemførelsen af Pro-
jekt 25, hvis fornemme opgave var at oplære 
de nye kaniner i rosportens ædle kunst. John 
har i alle årene været aktiv  langtursroer – 
både i danske og udenlandske farvande. John 
var ligeledes med på de første kajakhold, da 
klubben forsøgte sig med kajakroning, lige-
som han gennem indlæg i robladet deltog 
i den voldsomme debat omkring for – og 
baglæns roning. Nævnes skal også, at John 
var optaget af maratonroning  for år tilbage. 
Den daglige roning sker om morgenen, hvor 
John efter turen på fjorden, sammen med gut-
terne, ofte indtager morgenkaffen på altanen 
på 1. sal.  
Stort tillykke med den halvrunde fødselsdag
 Rokammeraterne

ANTON LASSENS EFTF. A/S MALERFIRMA

Håndværkervej 9 . 9000 Aalborg . Tlf. 9812 0099 . antonlassen.dk

Garanti for kvalitet
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g at så langt tilbage som i 1944, hvor Aalborg 
Roklub holdt de berømte Efterårsmarkeds-
dage i Håndværkerforeningen på Østerå, støt-
tede ægteparret Lind, City Fodtøj rosporten 
ved at tegne en helsideannonce i den sjove 
folder, der fungerede som lodseddel i forbin-
delse med Efterårsmarkedet. 
g at her i februar kunne formanden for SIFA 
Keld Jensen meddele, at AR har modtaget 
7.500 kr. fra Lind Puljen til nye årer til båden 
”Richter”. Siden 1998 har idrætsforeninger 
i Aalborg Kommune nydt godt af midlerne 
fra Lind Fonden, der som nævnt blev stiftet 
af ægteparret Lind, der var indehaver af City 
Fodtøj i Bispensgade. På grund af lave ind-
lånsrenter skrumpede fondsmidlerne ind. På 
et tidspunkt gik SIFA ind og lavede en af-

tale om, at Lind Fonden blev ændret til Lind 
Puljen, hvor man satser på fortsat at kunne 
uddele 120.000 kr. om året ligesom Lind 
Fonden gjorde.

g at det ikke er nogen hemmelighed, at 
Børge Christoffersen og Bjarne Pedersen 
sjældent undlader verbale konfrontationer 
p.g.a. divergerende opfattelser. Da Bjarne ved 
generalforsamlingen plæderede for betydnin-
gen af oprettelse af en ungdomsafdeling i 
Aalborg Roklub, skete der det usandsynlige, 
at Børge meddelte, at han rent undtagelsesvis 
gav Bjarne ret. Nu venter redaktionen spændt 
på Bjarnes reaktion, når Børge spiller ud med 
sympatikortet?

g at ved den udvendige renovering af klub-
huset blev der brugt 354 meter planke og 210 
liter maling. Der blev endvidere brugt 654 kr. 
til renovering af tagrender. Samlede udgifter 
til arbejdets udførelse beløb sig til 22.000 kr.

g at der ved GAR`s generalforsamling frem-
kom ønsker om, at der ved næste års gene-
ralforsamling serveres Gule Ærter i stedet 
for Kogt Torsk. Spændende hvorledes besty-
relsen vil håndtere det.

All hands on deck !!! 
Frostsprængning på 
klubbens førstesal
En sådan melding kan få hårene til at re-
jse sig på selv den mest hærdede Aalborg-
roer.
Efter besigtigelse af skaden kan konsta-
teres, at frostsprængningen tillige kan 
medføre en diplomatisk krise. Besty-
relsen blev derfor hasteindkaldt for at dis-
kutere løsningsmodeller.
Frostsprængningen har nemlig ramt et 
klenodie – nemlig den urtepotte, som 
klubben fik forærende af Gjøl Roklub i 
forbindelse med vort 125 års jubilæum. 
Urtepotten er placeret på terrassen og 
måtte lade livet i frostvejret. 
Spørgsmålene er mange.. Skal vi kontakte 
Gjøl Roklub og udbede os en ny urte-
potte? Skal vi bare indkøbe en mage til 
– og lade som ingenting? Svarene blæser 
frisk over Limfjordens vande.
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Vingårdsgade 17  ·  9000 Aalborg  
Tlf. 9812 8699  ·  www.lassen-eriksen.dk

Få gode råd gratis

KIG IND og få gode råd  

og en snak om dit hår  

- så kan vi i fællesskab 

 finde en frisure dit  

hår kan “bære”  

- og som samtidig 

 passer til dit tempera- 

ment og dit an sigt!

Det kan være svært for  

dig at  vurdere hvilken  

frisure der passer til  

netop din hårtype og  

dit ansigt  - derfor  

stiller vi vores  

ekspertise GRATIS  

til rådighed for dig. 
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Returadresse: Aalborg Roklub . Søsportsvej 8 . 9000 . Aalborg

Nørresundby
Sundsholmen 39 

DK-9400 Nørresundby 

Tlf. +45 9632 6000

Aarhus: 
Oktobervej 41
DK-8210 Aarhus 

Tlf. +45 8610 6655

Vejle: 
Karetmagervej 10A
DK-7100 Vejle
Tlf. +45 7642 5100

Glostrup: 
Fabriksparken 56

DK-2600 Glostrup

Tlf. +45 4457 9300  

El-Service
Hurtig udrykning * Topkvalificeret  
mandskab * Grundigt kundekendskab
Solceller
Højeffektive solcelleanlæg * Projektering og 
installation * Gratis rådgivning  
Airport
Landingslys * Docking system * Fjernstyring 
og overvågning
Automation, Industriel IT & Tavler
Højteknologisk avancerede løsninger*  
Garanteret produktionsoptimering *
Eget tavleværksted
Trafikstyring
Innovativ trafikledelse * Smidig projektafvik-
ling * Kompromisløs funktionalitet 
Alarmanlæg 
Ansvarsbevidst opgaveløsning * 
Flersidet tryghed * Diskret effektivitet
Entreprise
Operationel projektering * Hurtige og præci-
se arbejdsgange * Grundige eftertests
El-Tavler
Specialdesign af alle typer tavler * Serie-
produktion * Integreret med Automation

Strøm Hansen producerer højteknologisk avancerede el- og 
systemløsninger indenfor: Automation, Solceller, El-Tavler, El-
Service, Airport, Trafikstyring, Entreprise og Alarmanlæg.

- vi ses til standerhejsningen 25. marts


