
Nr. 1                                        Januar 2002                    61. Årgang 

Generalforsamling i Aalborg Roklub 
Tirsdag den 26. februar 2002 kl. 19.00 

i klubhuset 
Dagsorden: 

1.     Valg af dirigent. 
2.     Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson. 
3.     Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 
4.     Behandling af indkomne forslag. 
5.     Bestyrelsens planer for den kommende sæson ved fremlæggelse af forslag til budget 

samt fastlæggelse af kontingent for samme, 
6.     Valg af bestyrelse iflg. Vedtægternes §5 – På valg er 

-      Formand 
-      Sekretær 
-      Rochef 
-      Kaproningschef 
-      Kontingentkasserer 
Endvidere skal der vælges ny 
-      Ungdomsrochef 
-      Husforvalter 

7.     Valg af 2 revisorer. 
8.     Beretning for dispositionsfonden og valg af formand for samme. 
9.     Eventuelt. 

 
Regnskabet og forslag til budget vil være fremlagt til gennemsyn i klubhuset 1 uge før general-
forsamlingen. 
 
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet under pkt. 4, skal være bestyrelsen i 
hænde senest den 11. februar 2002. Evt. forslag vil sammen med dagsordenen efterfølgende 
blive bekendtgjort ved opslag i klubhuset. 
                                                                                                                               Bestyrelsen 
P.S. Efter generalforsamlingen er roklubben vært ved en bid brød og en øl/vand, 

AALBORG ROKLU
M       E       D       L       E       M       S       B       L       A       D 
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B E S T Y R E L S E N   2 0 0 1 

 
Aalborg Roklubs bestyrelse  
 
Formand:                                     Magsvej 17                                    9813 1622 
 Gregers S. Gregersen                9000 Aalborg,                                gsgregersen@sbsby.dk 

Øko. næstform. (kasserer):         Ahornvej 32                                   98 24 14 34 
 Svend Langer                             9440 Aabybro                                sol@post9.tele.dk 
 

Adm. næstform.:                         Christiansgade 9                            98 12 87 83  
 Henning Spliid                           9000 Aalborg                                 hspliid@ofir.dk 
 

Sekretær:                                     Poul Paghsgade 6b, 2.tv.              98 12 36 18 
 Tomas Kristensen                      9000 Aalborg                                 tkr@edbgruppen.dk 
 

Kontingentkasserer:                    Scheelsmindevej 41                      98 18 68 18  
 John Fl. Larsen                          9200 Aalborg SV                          jfl@mail.sonofon.dk 
 

Aktivitetsformand:                     Se Adm. Næstformand 
 

Kaproningschef:                         Præstemarken 9                              98 13 75 48 
 Frank Petersen                           9000 Aalborg                                           
 

Rochef:                                        Aladdinvej 7                                  98 32 31 87  
 Mikael Hermansen                    9260 Gistrup                                  aladdin7@ofir.dk 
 

Ungdomsleder:                            Vestre Fjordvej 30, 2. tv.              98131532 / 25367740 
 Anders Christensen                   9000 Aalborg                                 ksi@sol.dk 
                                                      
Materielforvalter:                        Borgergade 15                               25 25 44 18     
 Finn Laursen                              9362 Gandrup                                fla@semco.dk 
 

Husforvalter:                               Solsortevej 13                                98 11 41 56 
 Jens Saxtorff                              9000 Aalborg                                 fax 98117605 
 
 
NØGLEPERSONER 
 
MORGENRONING                   Gl. Hasserisvej 123                       9818 5518 
 Karl Johan Thomsen                 9000  Aalborg                                 
 

EFTERMIDDAGSRONING     Klintevej 9                                     9818 4243 
 Carl Fr. Støckel                          9000 Aalborg                                  
 

KAPRONING                             Frank Pedersen                              Se bestyrelse 
 

MINIRONING                           Frank Pedersen                              Se bestyrelse 
 

ORIENTERING                         Skøjtevej 1                                     9838 2417 
 Aage Nielsen                              9230  Svenstrup J.                         aan@aet-biomass.com 
 

GAMLE AALBORG ROERE   Glucksvej 17, Frejlev                    9834 3053 
 Hans Nygaard-Pedersen            9200  Aalborg SV. 
  
MEDLEMSBLAD (ansv. red.)  Skindbjergvej 5                             9839 1833 
 Jens-Peder Vium                        9520 Skørping                               iqm@JPVium.dk 
 
 
 



3 

 
 

Bestyrelsens 
beretning for 

rosæsonen år 2001 
 
I den forgangne rosæson 
har vi videreført de planer 
der blev lagt på sidste ge-

neralforsamling. Ikke alle mål er nået, men 
det der ikke er nået arbejdes der videre på i 
den kommende sæson. Baderummet og køk-
kenet har fået en tiltrængt istandsættelse, og 
arbejdet med renovering af omklædningsfaci-
liteter, nye toiletter på 1. sal samt isætning af 
ny port er igangsat.    
 
Gennem sæsonen har der været afholdt ar-
bejdsmøder med henholdsvis ADR og Ægir 
for at planlægge og gennemføre fælles aktivi-
teter. Samarbejdet mellem de tre klubber har 
hovedsageligt været ungdomssiden hvor der 
har været fælles ungdomstur til Brønderslev 
Idrætshøjskole samt ungdomslegene som 
blev afholdt i Lancaster i 2001. Vi forventer 
også at kunne deltage i Almere i Holland i år.  
 
Der har været afholdt møder om muligheden 
for at gennemføre gymnasie- og universitets-
roning. I dette arbejde deltager Aalborg 
Kommunes kulturkonsulent, og fra Nordjyl-
lands Amts Idrætspulje er der bevilget et 
pænt beløb til at arrangere universitetsronin-
gen for. Til det videre arbejde hermed efter-
lyses der yngre kræfter til at deltage i dette 
arbejde.    
 
Med hensyn roaktiviterne vil jeg henvise til 
de artikler der har været bragt her i bladet sæ-

sonen igennem, og alene fremhæve at det var 
i denne sæson at AR stod for det praktiske 
arrangement med at gennemføre Aalborg Re-
gattaen - endnu engang tak til de mange der 
ydede en prisværdig indsats. 
 
Den fælles kanindåb med ADR blev gennem-
ført på en noget anderledes måde i rosæsonen 
2001. Der var mange af kaninerne der syntes 
det var fint - men de lidt mere garvede roere 
havde en noget anden mening.  
 
115 års fødselsdagsfrokosten blev afholdt lør-
dag den 25. august - og vi havde den glæde at 
kunne uddele en række nåle til de mange ju-
bilarer.  
 
Årets standerstrygning blev indledt med en 
fælles rotur med ADR. Herefter fik vi en so-
lid portion suppe med tilhørende drikkevarer 
på 1. sal. 
 
Også i år blev der afholdt en hyggelig fælles 
julefrokost hos ADR hvor Henning Splid 
havde arrangeret bankospil og Ole Engen 
havde medbragt en masse spændende pakker. 
    
Vinteraktiviteter  
Der foregår en række aktiviteter såvel i klub-
huset som tilbud om svømning, gymnastik og 
anvendelse af motionsrummet. Derudover er 
der naturligvis bådoverhalingen som materi-
alforvalteren har beskrevet i bladet. Vi ser 
frem til at hele den aktive del af bådparken er 
toptrimmet til standerhejsningen den 7. april. 
 
I samme forbindelse skal der nævnes den tra-
ditionelle store rengøringsdag i klubhuset, 

(Fortsættes på side 4) 
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(Fortsat fra side 3) 
som i år er fastlagt til lørdag den 16. marts. Vi 
håber rigtig mange medlemmerne vil møde 
op og deltage i det sociale samvær om opga-
ven.  
 
Motionsrummet 
Til motionsrummet er der anskaffet et nyt ka-
jakroergometer, hvorfor der er sket en omflyt-
ning af de forskellige redskaber. 
 
Generalforsamling 
Bestyrelsen ser frem til at der bliver et stort 
fremmøde til generalforsamlingen tirsdag den 
26. februar 2002. Det er her du også har mu-
lighed for at komme med dine forslag til 
klubben for dette års aktiviteter. 
 
                                                 p.b.v. 

Gregers S. Gregersen  
 
 

Klubbens økonomi 
På bestyrelsesmødet den 10. januar kunne jeg 
forelægge klubbens regnskab for året 2001, 
som blev godkendt til forelæggelse for revisi-
onen inden det skal behandles på gene-
ralforsamlingen. 
 
Regnskabsresultatet må siges at være tilfreds-
stillende. Driftsregnskabet udviser et over-

skud på ca. 81.500 kr. imod et budgetteret 
overskud på 8.840 kr. 
 
Driftsregnskabet er traditionelt opdelt i den 
primære drift og den sekundære drift. 
Det primære driftsregnskab omhandler ind-
tægter og udgifter vedrørende klubbens for-
skel-lige aktiviteter, medens det sekundære 
driftsregnskab er koncentreret omkring de 
indtæg-ter og udgifter, der vedrører klubhu-
sets drift og vedligeholdelse, hvor kommunen 
yder 80% tilskud inden for en af kommunen 
godkendt ramme. 
 
I efteråret 2001 blev vi opmærksomme på, at 
klubben ville få et rimeligt stort overskud på 
det primære regnskab, hvilket gav klubben 
mulighed for at anvende flere midler til vedli-
ge-holdelse af klubhuset. 
 
Vi ansøgte derfor kommunen om tilladelse til 
at få foretaget nogle ret udgiftskrævende ved-
ligeholdelsesarbejder.  
 
Kommunen viste stor forståelse for vores øn-
sker, og vi fik tilladelse til at overskride bud-
getrammen, så vi kan få en ny port i bådhal-
len, 2 nye toiletter på 1. sal samt renoveret 
gulvene i omklædningsrummene. 
Der er behov for det tiloversblevne driftsover-

(Fortsættes på side 5) 
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skud ved bådfornyelse og bådvedligeholdel-
se. Således er det ikke ubekendt, at der er 
planlagt anskaffelse af en ny 2 års inrigger in-
den for 2 år.  
 
Bestyrelsen betragter det som et eengangs fæ-
nomen, at klubaktiviteterne ikke har været så 
dyre i 2001 for i det nye budget for 2002 har 
bestyrelsen lagt op til, at klubaktiviteterne 
igen vil finde sit normale niveau. 
På generalforsamlingen vil der blive redegjort 
for det detaljerede regnskab og budget.  
 

Svend Langer 
 

Det er stadig vinter! 
Desværre er det stadig vinter, et eller andet 
sted havde jeg håbet at sommeren ville kom-
me, sådan lidt tidligere, måske den 4. januar. 
Den 3. havde nok været lidt for tidligt oven 
på en hård nytårsaften! 
 
På trods af mine ønsker var fjorden frosset til, 
og da jeg en tidlig 4. januar morgen løb ud i 
shorts og t-shirt, viste det sig at der også var 
lidt koldt. Så vi bliver ved det med vintertræ-

ningen, med håbet om at komme i form alle-
rede til Viborgregattaen skal der nok trænes 
meget endnu….he he! Turen til Nordjyllands 
Idrætshøjskole kommer nærmere, og jeg hå-
ber at den igen vil blive en kæmpe oplevelse 
for alle, og der er selvfølgelig ingen und-
skyldning for ikke at komme med. Jeg ser 
frem til et godt år for alle jer ungdomsroere, 
fortsæt med den gode stil. 
 
Vi ses til mange timer i roklubben, i svømme-
hallen og til gymnastik. 
 

Anders Christensen 
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HUSK GAR’S GENERALFORSAMLING 

 
TORSDAG 07.02.02 

I ROKLUBBEN! 
 

DAGSORDEN OG TORSK SOM SÆDVANLIG! 
 

INDKALDELSE ER UDSENDT TIL ALLE GAR-
MEDLEMMER. 
 

VENLIG HILSEN 
 

HANS NYGAARD-P. 
( formand) 
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Runde fødselsdage i 2001 
 
Vi siger tillykke til:  
 
80 år  
Frank Petersen 
Holger Heilesen 
 
60 år 
Jens Vang Andersen 
Henning Andersen 
Peter H. Hansen 
Jens-Peder Vium 
 
50 år 
Kjeld Bussborg Johansen 
Jens Hundahl-Villadsen 
Henrik Vejlstrup 
Søren Christensen 
 
40 år 
Jens Würtz 
Flemming Geert Jensen 
Benny Gregersen 
Steen Sodemann 

 
 
30 år 
Morten Hæk 
Jens Lund 
Nils Thidemann 
Lars Mølhus Frederiksen 
 
20 år 
Allan Clausen 
Jacob Ladefoged Christensen 
Thomas Larsen 
Jesper Porsmose 
Peter List Andersen 
 
 
Nye medlemmer siden sidst: 
Jonas Brincker 
 
Med venlig hilsen 
John F. Larsen 
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BÅDOVERHALING 2001 - 2002 
 
Bådnavn:                               Hold: 

GS:                                                   Holger Tromholt (holdkaptajn)           9816 4093 
Ove Thomsen                                    9879 1339 
Anders Enghave                                9818 4454 
Jørgen G. Havemann                        9816 7572 
Freddy Schnoor                                 9818 5140 

Skrald                                              Steen Christiansen (holdkaptajn)      9816 5549 
Peter Christoffersen                           9816 3801 
Henrik Christoffersen                         9834 3986 

                                                         Dennis Pedersen                                9812 9373 
Tue Hald                                             9811 1680 
Ole Grønborg                                     9816 6241 
Mads Ramsgaard Munk                    9813 0985 
Michael Robdrup                                9817 2975 
Einar Helgason                                  9832 2323 

M.S.:                                                 Erik Hassing Poulsen (holdkaptajn)  9816 2821 
Jens Faurholdt               9818 4607 
Ole Christiansen (forplejning)            9812 3778 
Martin Olsen                                       9814 3297 
Verner Pedersen                                9813 6732 
Erik Brøndum                                     9811 6505 
Erik Jensen                                         9818 3879 
Arent Plesner                                     9838 2051 
Peter Thomsen                                  9811 7709 
+ øvrige interesserede e-roere 

Ib Stetter:                                        Jørgen E. Sørensen (holdkaptajn)     9818 5893 
Morgenroerne 

Langer:                                            Dan Hansen Pedersen (holdkaptajn)                   9817 5810 
Team torsdag. 

RB 68:                                    Dan Hansen Pedersen (holdkaptajn)           9817 5810 
Team torsdag.                                                                                                 

Kanolle:                                           Helge Foss- Pedersen (holdkaptajn)                   9818 0822 
                                                         Resten af “Helge Foss Team” 

AJS:                                                 Helge Foss- Pedersen (holdkaptajn)                   9818 0822 
                                                         Resten af “Helge Foss Team” 

Frem:                                               Lars Henrik Topp (holdkaptajn)         9814 6895 
                                                         Lars Pilegård Larsen                          9814 5871 

Anders Ørum                                      9814 2797 
Carsten Larsen                                  9813 1967 
Leif Grøn Emerek                                 9814 7292 

Alle både skal være samlet, med alle løsdele, som bundbrædder, sæder, spændholter o.l. på 
plads inden den 16-03-2002. 
Alle både, skal afvaskes og aftørres grundigt. Børster, svampe og rengøringsmiddel, vil blive 
lagt frem i bådhallen ved siden af skrivepulten. 
Lister med øvrige opgavers omfang, på de enkelte både, vil blive ophængt i bådhallen. 
 
God arbejdslyst!! 
Hilsen Finn Laursen  
2525 4418 
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1. bestille rejsevaluta 
2. ansøge om lån 
3. betale regninger 
4. overføre penge 
5. købe aktier 
6. tjekke kontobevægelser 

Tænk på penge når det passer dig . . . 

 

                                                                                      Netbank   

 

   På www.danskebank.dk kan du . . . 
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Kursusaktivitet 

 
Dansk Forening for Rosport arrangerer for-
skellige kurser hvert år rundt omkring i landet, 
således også i 2002. Kursusprogrammet har 
været opslået i klubhuset og der har været en 
tilmeldingsliste, hvor medlemmer har kunnet 
tilkendegive, hvorvidt de havde interesse i en 
deltagelse. 
 
Tilmeldingsfristen var af DFfR sat til den 19. 
januar. 
 
Imidlertid må vi konstatere, at det ikke er man-
ge medlemmer, der har været opmærksomme 
på opslaget. 
 
Inden tidsfristens udløb var der kun 4 medlem-
mer, som havde ønsket deltagelse i et langturs-

styrmandskursus, som gennemføres i Aalborg 
den 9.-10. marts.  
Efter tidsfristens udløb er der dog 3 medlem-
mer mere som har tilkendegivet kursusønsker, 
og der arbejdes på at få dem efteranmeldt. 
I år 2001 havde roklubben ingen udgifter til 
kurser, hvorfor det er en positiv konstatering, 
at medlemmerne igen er interesseret i kursus-
aktiviteter. 
 
Ud over DFfR kurserne planlægger roklubben 
selv at arrangere et korttursstyrmandskursus, 
hvorfor interesserede medlemmer bør være 
opmærksom på opslag herom eller kontakte 
rochef Mikael Hermansen. 
 

Svend Langer 

VORES GRAVØR ER

C.W. Schøllhammer
V/ JOHN CHRISTIANSEN

Danmarksgade 13, Telefon 98 12 91 35
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7.    feb. GARs generalforsamling 
26.  feb. Generalforsamling 
 

at Henrik Vejlstrup ringede til roklubben den 
24. december kl. 14:25 og forsøgte at kom-
me igennem i to timer. 

at det er s.... dyrt at ringe i to timer fra USA og 
til Søsportsvej. 

at prisen for at ringe fra USA og til Søsports-
vej slet ikke er noget imod hvor tidligt man 
skal stå op i USA for at ringe til DK kl. 
14:25 dansk tid. 

at der var så koldt på Søsportsvej d. 24. de-
cember at alle julebaderenes r.. frøs fast til 
bænken i saunaen - så de ikke kunne besva-
re den telefon der havde kimet og kimet i 
flere timer. 

at Anders Christensen mener at klubbens med-
lemmer er meget "slappe" - måske det er 
derfor de ikke kan løfte et telefonrør. 

at der svømining om søndagen kl. 17:00 på 
Sofiendalsskolen i Skalborg. 

at der stadig er gymnastik om tirsdagen kl. 
19:30 på Vesterkæretss Skole. 

at vores udmærkede formand, Gregers, er eks-
pert i toiletkabiner fra Møn. 

at man snakker om en rebstige til 1. sal me-
dens Mikael Hermansen sliber og lakerer    
trappen. 

at der er kommet lys over indgangsdøren, så 
nu er der ingen undskyldning for ikke at 
finde nøglehullet. 

 

Klubbens data: 
Søsportsvej 8 
9000  Aalborg 
Tlf.: 9812 6719 
E-mail: mail 
@AalborgRoklub.dk. 
Giro: 9 46 11 59 

Innovation & Quality Management 

Redaktion: 
Jens-Peder Vium (ansv.) og John Nørgaard. 
Medlemsbladet udkommer 6 gange årligt, ca. 
den 15. i de ulige måneder (jan, mar, osv.). 
Det er et debatforum, så derfor er artikler og 
indlæg forsynet ’afsenderens’ navn, så det er 
tydeligt hvis menig, der gengives. 

HUSK DET NU! 
DEADLINE FOR STOF 
TIL NÆSTE NUMMER 
ER 4. MARTS 2002 

Aktivitetskalender 
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Postbesørget blad (8245 ARC) 

VINOLIO 
Rantzausgade 5 
9000 Aalborg  
9811 1452 

Italienske vine og olivenolie.  


