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Standerhejsning i Aalborg Roklub
Lørdag den 28. marts, kl. 14.00

NB: Bemærk ændret tidspunkt - læs program på side 5

Efter vinterklargøring er flåden klar til den nye sæson! 
                                                    Foto: Mikkel Gade
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BESTYRELSEN

Formand:    
 Jesper Poulsen Winther Kayerødsgade 25 st. tv.     61 12 69 62
   9000 Aalborg,           Formand@AalborgRoklub.dk
Øko. næstform. (kasserer): 
 Simon Lyngshede  Prinsensgade 42, 3th         26 80 30 04
   9000 Aalborg            Okonomichef@AalborgRoklub.dk
Næstformand:   
 Steen Christiansen  Ny Kærvej 20           98 16 55 49
   9000 Aalborg           Naestformand@AalborgRoklub.dk
Rochef:
 Tjalfe Poulsen  Færøgade 59, 4 tv.            20 87 18 36   
   9000 Aalborg           Rochef@AalborgRoklub.dk

Ungdomsleder:              Se øko. næstform.

HR-chef:    
 Karsten Holt  Boulevarden 39, 3. th.       98 29 42 87           
   9000 Aalborg           HRchef@AalborgRoklub.dk
Logistikchef:   
 Erling Steffensen  Digevangen 7           98 31 44 68           
   9260 Gistrup           Logistikchef@AalborgRoklub.dk 
Kommunikationschef: 
 Anders Ørom  Solvangen 33           98 14 27 97
   9210 Aalborg SØ           Kommunikationschef@AalborgRoklub.dk

NØGLEPERSONER

Morgenroning: 
 Jørgen Sørensen              98 18 58 93
    
Motionsroning: 
 Steen Christiansen                       Se Næstformand 

Kaproning:   
 Morten Wendt Jensen Vestre Havnepromenade    11A  98 16 42 64
   9000 Aalborg           morten.wendt@mail1.stofanet.dk
Gamle Aalborg Roere (GAR) 
 Per Nygaard  Pærevangen 9           98 18 49 53
   9000 Aalborg                    pnygaardp@stofanet.dk
Medlemsblad 
 Mikkel Gade (ansv.) Ryesgade 53, 3. tv.           98 77 00 77
   9000 Aalborg           Roblad@AalborgRoklub.dk

 Peter Laubek  Åvænget 12, Voerså          98 46 02 08
   9300 Sæby                       p.laubek@privat.dk

 Karsten Holt              Se HR-chef
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EMNE: Formanden har ordet
Af Jesper Winther Poulsen

Godt nytår til alle, bedre sent end 
aldrig.

Det nye år er oprunden, dog ikke for 
os roere, vi venter til Standerhejsnin-
gen, så begynder vores tid.

Den kommende sæson vil byde på de 
gamle kendte aktiviteter – roning. Der 
bliver daglig roning, der bliver længere 
ture indenfor dagligt farvand, og der 
bliver langture arrangeret af medlem-
merne.

8 Grand Prix fortsætter og lur mig 
om ikke også 68’eren har fået blod på 
tanden til endnu en sæson.

I det nye år skulle vi gerne kunne 
oprette en ungdomsafdeling, vi har 
faciliteterne og delvis ”besætningen” 
til at klare det, så vi mangler kun din 
hjælp!

Ligeledes byder den nye sæson på en 
ny båd – 2-årers inrigger, leveret fra 
Grejsdalen. Båden er en langtursbåd, 
så den kan benyttes af vores mara-

thonroere og på langture.

Her i den trælse tid uden kontakt med 
vand og årer, er der blevet gået til den 
med vedligehold af både – ingen nævnt 
ingen glemt, men stor tak til alle.

Ser frem til at møde jer alle på vandet 
i den kommende sæson.
 
EMNE: Nye medlemmer
Af Michael Richter

Det var en mørk og regnfuld febru-
araften det herrens År 2008.
Tre unge mænd bankede forgæves på 
hos ADR. Efter nogen tid vandrede de 
optimistisk videre til AR og forespurgte 
høfligt, om vi havde roinstruktion lige 
nu. ”Desværre ikke lige nu. Men I kan 
jo prøve Ægir længere henne ad vejen. 
Hvis Ægir ikke har instruktion, kan I 
vende tilbage hertil, og vi skal gøre jer 
til rigtige mænd inden tre måneder”.
Ti minutter efter stod de igen i AR.
De fik en rundvisning og orientering 
og var synligt imponerede over klub-
ben. Især da de fra opholdsstuen så 
et større og oplyst skib glide forbi. Vi 
fik deres navne og de blev tilmeldt 
Frederiks instruktion. De boede alle i 
Vestbyen og var færdige med uddan-
nelsen og havde gode jobs.
Og hvad vil jeg med det her? I sin bål-
tale i år omtalte en tidlige Formand 
håbet om igen at se ungdomsroere i 
klubben. Den gamle Redaktør sagde 
med længsel i stemmen det samme. 
da han blev Æresmedlem.
De lever begge i fortiden.
VI HAR UNGDOMSROERE.
Det er blot et spørgsmål om at tilpasse 
sig tiden og være klar til forandringer. 
Ja, vi kan! (fortsættes side 6)
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AKTIVITETSKALENDER

 Marts
 21. Rengøringsdag, kaffe kl. 09:00
 28. Standerhejsning kl. 14:00
 
 Maj
 2.+3. Roskole
 27. GAR-arrangement

Nul daglige gebyrer

+
Personlig rådgivning

Kom ind til os og hør, hvor meget du kan få 
for 0 kroner, hvis du klarer det meste selv 
– eller klik ind på danskebank.dk

www.danskebank.dk

Kastet Afdeling
Telefon 45 12 07 30
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Standerhejsning
Lørdag den 28. marts kl. 14.00

Formanden holder åbningstale på bådpladsen.

Efterfølgende er Aalborg Roklub vært ved et mindre traktement.

Vi skal gerne have så god en sæsonstart som muligt. Mød derfor talstærkt 
op.
Tag en eller flere kammerater med, som kunne tænke sig, at blive medlem af
klubben. Vel mødt.

På bestyrelsen vegne
Jesper Poulsen Winther
Formand

NB: Bemærk, at ADR har standerhejsning kl. 13.00
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Ungdomsroere: 18-40 år
Voksenroere: 40-60 år
Seniorroere: 60-?
Kontingentet skal selvfølgelig være 
som nu.

Mange tidligere medlemmer vender til-
bage som nye medlemmer. De behøver 
ikke ungdomsledere og trænere og 
pædagoger. De klarer sig selv. En 
lang fyr har endda medbragt en støv-
suger. AR kan også give dem noget. En 
tidligere ungdomsroer har fået sup-
pleret sin maskinmesteruddannelse 
med en styrmandseksamen og kan nu 
kalde sig Dual Officer.

EMNE: Generalforsamlingen 2009
Af Anders Ørom

Inden generalforsamlingen begyn-
dte måtte formanden gang på gang 
forklare, at hans sår i ansigtet ikke 
skyldtes, at han var blevet banket på 
plads af den øvrige bestyrelse. Årsagen 
var derimod et alvorligt styrt på cyklen. 
Da de godt 50 tilstrømmende medlem-
mer var blevet beroliget, kunne Jesper 
byde velkommen. 
 
Første punkt på dagsordenen, valg 
af dirigent, bragte en overraskelse. 
Overraskelsen var ikke, at Niels Erik 
Hoffmann blev valgt; men det var at 
han erklærede: ”Det var sat’me uven-
tet.” Dette udsagn gjorde, at akklama-
tionen blev ekstra stor.
Niels Erik Hoffmann kunne starte gen-
eralforsamlingen med at konstatere, 
at den var lovligt indvarslet, idet han 
havde modtaget indkaldelsen den 11. 
februar. 
Ordet blev herefter givet til Jesper, der 
fremlagde:

 
Formandens og bestyrelsens beret-
ning for:
 
Året 2008 – der gik
Ja så er sæsonen 2008 veloverstået, 
og vi kan ser tilbage på en sæson med 
megen aktivitet, såvel på vandet som 
på land. 
 
I den forgange sæson har Aalborg 
Roklub opnået 43.521 km på vandet, 
en lille tilbagegang i forhold til 2007, 
men stadig et flot resultat. Ligeledes 
har der været stor aktivitet på land.
 
Motionsroning
Den daglige motionsroning varetager 
de enkelte hold roere selv, det har 
igen i løbet af året givet stor aktivitet. 
Ligeledes har vi haft en del endagsture 
i dagligt rofarvand – populært kaldet 
madpakketure.
 
Langture er det også blevet til i årets 
løb, nogle opslåede ture i klubben, 
andre har de enkelte hold selv tradi-
tion for.
 
”Vi ror Danmark Rundt” blev desværre 
ramt af lidt dårligt vejr. Som bekendt 
havde maratonroerne annonceret at 
de vil ro Limfjorden fra vest til øst; 
grundet vejrforhold blev det til en tur i 
åen i stedet. Ligeledes var en del andre 
roere også på tur, da arrangementet 
løb af stablen.
 
Kaproning/8GP
Igen i 2008 har Aalborg Roklub del-
taget i 8GP, Bagsværd og Århus. 
Maribo deltog vi desværre ikke i. 
Resultatet af årets anstrengelse blev 
en samlet fjerde plads i 2. division.
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Aalborg Regattaen blev gennemført 
i 2008 og med en pæn deltagelse. 
Resultaterne for Aalborg Roklub var 
gode. 
 
Som afslutning på sæsonen deltog 
8GP og 68’erne i Copenhagen Harbour 
Race. Et godt arrangement, en dejlig 
tur på vandet og – ikke at forglemme – 
en forrygende fest om aftenen.
 
Vinteraktiviteter
Vinter 8GP er en tilbagevendende 
begivenhed og her er Aalborg Roklub 
fast deltager, deltagelsen er kombi-
neret med vintertræningen for 8GP, 
heller ikke i år er det blevet til topplac-
ering, men en fornuftig placering i den 
bedre ende af feltet.
 
Motionsrummet er ligeledes blevet flit-
tigt benyttet af alle de ”almindelige” 
roere, som herved holder konditionen 

ved lige så de er klar til den kommende 
sæsonstart.
 
Af øvrige vinteraktiviteter har vi haft 
svømning – en vel besøgt aktivitet, dog 
er der plads til flere.
 
Klubhus
Igen i 2008 har det været en del ”friv-
illige”, der har taget en tørn med at 
vedligeholde vores klubhus, ingen 
nævnt ingen glemt, men der skal alli-
gevel lyde en stor tak til dem.
Som det ses har facaden mod vandet 
undergået en mindre forandring, idet 
vores porte er blevet malet og skiltet 
er flyttet til en meget bedre placering. 
Altanen er også blevet helt færdig i 
2008. 
 
I 2008 er vi indtil videre blevet skånet 
for stormflod, men derfor bør vi stadig 
have ”Berlinmuren” stående beredsk-
abs klar.
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Bådparken
Vinteroverhaling af bådene er som 
sædvanligt overladt til de enkelte båd-
formænd og de har fornuftigt holdt 
deres mandskab ved ”årene”, så 
bådene er klar til standerhejsningen 
2009. 
 
”Rovejen” samarbejde
I 2008 har samarbejdet på Søsports-
vej fungeret upåklageligt, både på det 
sportslige plan og i forhold til forskel-
lige offentlige institutioner. Blandt 
andet har klubberne i fællesskab fået 
sat gang i renovering af kloakkerne på 
Søsportsvej. 
 
Med Aalborg Dame Roklub er samar-
bejdet tættere, hvilket blandt andet 
indebærer Kanindåb, Sankt Hans fest 
samt fælles ture. Alt dette har været 
afviklet med succes.
 
Kurser
Kursusdeltagelse i 2008 har primært 
drejet sig om langtursstyrmandkur-
sus, 5 medlemmer deltog, ligeledes er 
enkelte tilmeldinger til andre kurser 
som dog ikke er afviklet endnu. Dog 
skal der lyde en opfordring til at delt-
age i de kurser som DFfR udbyder, så 
vi som roere bliver endnu dygtigere.
 
Roskolen løb som sædvanligt af sta-
blen i begyndelse af sæsonen, des-
værre med ikke ret mange deltagere, 
så endnu en opfordring. Kender I en 
der kunne tænke sig at ro, så kontakt 
os.
 
Øvrige aktiviteter
I 2008 har en del medlemmer af Aal-
borg Roklub været deltagere i forskel-

lige andre aktiviteter, fælles for disse 
aktiviteter har været, at de har givet et 
økonomisk afkast til Aalborg Roklub 
for den ”frivillige” indsats. Det har 
været hårdt arbejde til tider, forlyder 
det, men også sjovt. En stor tak til de 
mange, som på denne måde har været 
med til at skaffe penge til Aalborg 
Roklub.
 
Som en kommentar til punktet Båd-
parken gjorde Anders Qvistorff 
opmærksom på, at hans hold havde 
haft problemer med at få en båd til 
klargøring. Det var blandt andet et 
spørgsmål om at få tildelt et tidsrum, 
hvor der var plads til at arbejde med 
båden.
Fra salen blev der opfordret til at 
bestyrelsen lavede en stor skematisk 
oversigt over bådene med tildelte tid-
srammer for klargøring. Jesper tog 
forslaget til efterretning.
 
Beretningen blev godkendt med den 
entusiastiske akklamation, der er 
blevet en tradition og udtryk for den 
positive stemning på generalforsam-
lingen – og i klubben i almindelighed.
 
Ordstyreren kunne hermed afslutte 
punkt 2 og give ordet til Simon under 
punkt 3:
 
Økonomichefen fremlægger det revi-
derede regnskab til godkendelse
Årsregnskabet forelå i kopi til med-
lemmerne. At den kopierede version 
var uden revisorernes underskrift 
affødte straks adskillige ”kritiske” 
bemærkninger; men Simon kunne 
berolige generalforsamlingen med, 
at der forelå en underskrevet version 
med nøjagtig de samme tal som den 
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kopierede.
 
I sin fremlæggelse af regnskabet kon-
centrerede Simon sig om nogle hoved-
punkter: Det indbetalte kontingent 
er blevet lidt højere end budgetteret. 
Klubben har ikke helt kunne bruge 
penge på vedligeholdelse i det ønskede 
omfang. Med udbruddet ”Ah, Børge” 
som indledning måtte Simon fortælle, 
at klubben har tabt en del penge på 
værdipapirer; men han kunne til-
føje: ”Guldet ligger i obligationer.” 
Endvidere sagde Simon, at AR ikke 
har fået en opkrævning på det halve 
af det beløb, klubben skal betale for 
den bestilte 2 årers inrigger. Klubben 
havde fået udbetalt et for stort kom-
munalt tilskud og har derfor måttet 
tilbagebetale differencen mellem det 
udbetalte og det berettigede beløb. 
Klubben har fået en større sum penge 
udbetalt fra forsikringen på grund af 
skader ved oversvømmelser. I sin egen-
skab af logistikchef har Erling over-
skredet ”sit” budget lidt; men pengene 
er brugt til gode formål. Ved at skifte 
til rengøringsselskabet IDA har klub-
ben sparet lidt mindre end kalkuleret. 
IDA har også overtaget rengøringen af 
motionsrummet, hvilket bidrager til 
den større udgift til rengøring. En gæld 
fra 2007 på 40.000 kr. til maleren er 
blevet betalt.
 

Fremlæggelsen af regnskabet gav 
anledning til nogle spørgsmål og kom-
mentarer. Per Nygaard havde hæftet 
sig ved, at der tilsyneladende gives 
meget væk gratis fra køkkenet: ”Køber 
køkkenet bare ind og hælder ud over 
disken?”. Svaret ligger i udgifter, der 
er placeret andre steder, for eksempel 
under ”standerhejsning”, der sammen 
med andre aktiviteter med gratis 
servering (rengøringsdag osv.) viser, 
hvor pengene ”forsvinder” hen. Svend 
Langer bemærkede, at torsdagsroerne 
ikke (som nogle måske troede) havde 
fået noget fra ”køkkenet”. Svend fore-
slog, at der blev indført en note, der 
redegør for ”køkkensvindet”. 
 
Det blev fremført et ønske om 
udspecificering af posten ”gaver”.  
Børge Christoffersen nævnte, at der 
ikke er regnskabsmæssigt styr på 
annonceindtægterne til Robladet. 
Beløbet figurerer med som 750 kr. 
Simon svarede, at disse ikke p.t. 
kunne udskilles klart fra kontin-
gentindtægterne; men at beløbet er de 
ca. 7.000, der er anført under budget. 
I øvrigt er HRchefen, Karsten, ved at 
få ordnet hele problemet med annon-
cepriser og annoncering. Der er ca. 10 
annoncører og annonceindtægterne vil 
blive udskilt, når kasserer og kontin-
gentkasserer har fået lavet en koor-
dinering. 
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John Terp efterlyste en differentiering 
af kontingentindtægterne på u-roere, 
seniorroere, aktive og passive roere. 
 
Efter en ganske livlig debat blev det 
reviderede regnskab godkendt med 
applaus.
 
Indkomne forslag 
Bestyrelsen havde selv leveret det 
eneste indkomne forslag, et forslag 
om rygeforbud. Begrundelsen for 
forslaget er, at der skal være rygefor-
bud i en klub, der som AR modtager 
kommunalt tilskud. Så spørgsmålet 
om rygeforbud var et spørgsmål om 
enten at fortsætte med kommunalt 
tilskud eller en betydelig kontingent-
forhøjelse. Efter en lille debat om, hvor 
rygeforbudet skulle gælde, blev det 
gjort klart, at det skal gælde alle rum 
i bygningerne. Vi må altså ryge på den 
nye altan. 
 
Ordstyreren bragte herefter forslaget 
til afstemning, og det blev vedtaget 
med overvældende majoritet.
 
Gennemgang af bestyrelsens planer 
for den kommende sæson, 2009, 
herunder godkendelse af budget, 
2009, og fastlæggelse af kontingent for 
samme, 2009.
 
I sin gennemgang af planerne sagde 
Jesper: For det kommende år er de 
første langture på bedding, lang-turs-
styrmændene skal – hvis de vil frigives 
– hver især arrangere en langtur. 
 
8GP forventes at fortsætte, ligesom 
alle de normale/almindelige aktiv-
iteter der foregår.

 
Simon vil i år prøve starte en ungdom-
safdeling og for derfor brug for nogle 
hjælpere. (Til dette var kommentarer: 
”Sæt aldersgrænsen op til 50 år!”. 
Simon foretrækker, trods det kon-
struktive forslag, at fastholde alders-
grænsen). 
 
Der er planlagt en roskole, der afhol-
des af Frederik Hansen.
 
Aalborg Roklub forventer også at del-
tage som ”frivillige” ved de forskellige 
arrangementer, som i det forgangne 
år, det gælder for eksempel karnevalet 
i Aalborg og Grøn Koncert. 
 
Det gode samarbejde vi har med 
de andre klubber på ”Rovejen” skal 
fortsætte og eventuelt udbygges, 
hvor det kan være til alles fordel. Det 
gælder blandt andet skoleroning, som 
der endnu ikke er sat dato på. 
 
Der forestår ingen større investeringer 
eller vedligeholdelsesarbejder i 2009. 
 
Og sluttelig husk, at det er jer som 
medlemmer, der bestemmer aktiv-
itetsniveauet i Aalborg Roklub.
 
Det blev nævnt i forbindelse med 
vedligeholdelse, at flagmasten lakeres 
uden at blive skilt ad.
 
Budgettet for 2009 foreslå sammen-
hæftet med regnskab og budget for 
2008. 
Simon startede sin fremlæggelse ved at 
nævne, at forventningen om et under-
skud i 2008 var blevet virkeliggjort, 
og at konsekvensen af dette var bes-
parelser på budgettet for 2009. Der er 
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kalkuleret med besparelser på 12.000 
kr. til kaproning; men niveauet for 
2008 vil kunne fastholdes trods bes-
parelserne. Der er skåret ca. 20.000 
kr. fra til vedligehold – afhængigt af de 
kommunale tilskud. Særligt vedlige-
hold er beskåret med 25.000 kr. Der 
kommer et par specielle udgifter til 
udluftning i motionsrummet og til 
betaling af den bestilte 2 årers inrig-
ger. 
 
Svend Langer nævnte, at Disposi-
tionsfonden i 2008 slet ikke havde 
hørt fra bestyrelsen og kom tilbage til 
spørgsmålet om à conto-betalingen for 
den bestilte båd. Dispositionsfonden 
kan bidrage til denne betaling. Flem-
ming Due foreslog Dispositionsfonden 
selv at henvende sig til bestyrelsen og 
roste Simon for det ”hestearbejde”, 
han har gjort som kasserer. 
 
Det var Peter Gadegaard spurgte til 
besparelsen på el og varme, en udgift 
med et kommunalt tilskud på 75 %. 
Simon svarede, at klubben giver kom-
munen tal, der svarer til det faktiske 
forbrug for ikke at skulle betale tilbage 
til Aalborg Kommune. I 2008 var der 
brugt 15.000 kr. mindre end budget-
teret, dette beløb er indgået i budget 
2009. John Terp gjorde gældende, 
at man ikke skal spare på noget, der 
giver 75 % tilskud. 
 
Børge Christoffersen foreslog en 5 års-
plan for investeringer med overblik 
over investeringsbehov. Jesper tog på 
bestyrelsens vegne forslaget til efter-
retning.  
 
På vegne af bestyrelsen foreslog Simon 
en kontingentforhøjelse på 100 kr. pr. 

år pr. medlem.
 
Planer, budget og kontingentforhøjelse 
blev godkendt.
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer, ifølge 
vedtægternes § 5
Økonomichef, HR-Chef og næstfor-
mand var på valg. 
 
Simon startede med at sige, at han 
prioriterede sine ressourcer til andre 
formål end arbejdet med økonomi: 
Start af en ungdomsafdeling med 
mere. Han fortalte, at der via Aalborg 
Dame Roklub er lavet en aftale med 
kassererens mand om at lave regn-
skabet, og at økonomichefens arbejde 
dermed er reduceret betydeligt, hvilket 
blev bekræftet af revisorerne. 
 
Svend Langer spurgte, om det ikke 
måtte betragtes som en nødløsning at 
udskille regnskabsføringen til en, der 
ikke har den daglige føling med klub-
ben. Tjalfe nævnte, at denne praksis 
er analog med mange mindre firmaers. 
 
Da der, trods Simons indsats for at 
reducere økonomichefens arbejdsb-
yrde, ikke meldte sig andre kandidater 
til posten, blev Simon genvalgt som 
økonomichef med den bemærkning, at 
der arbejdes for at finde en afløser. 
 
Næstformanden, Steen Christiansen, 
og HRchefen, Karsten Holt, var begge 
villige til genvalg og modtog et kraft-
igt bifald for dette, ligesom Simon fik 
akklamation.
 
Valg af to revisorer
De to revisorer, Børge Christoffersen, 
og Povl Wendt Jensen, blev genvalgt i 
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en stemning af stærk tillid.
 
Beretning fra Dispositionsfonden og 
valg af formand for denne
Årsregnskabet for Aalborg Roklubs 
Dispositionsfond 2008 forelå i kopi. 
Formanden, Svend Langer, kom-men-
terede regnskabet kort. Det er første 
gang Dispositionsfondens formue over-
stiger 300.000 kr., de likvide midler er 
anbragt på en højrentekonto, fonden 
har et kontingenttilgodehavende hos 
Aalborg Roklub på godt 25.000 kr. og 
den seneste registrering af kursgevin-
ster ligger på godt 5.000 kr. 
Regnskabet er godkendt på et bestyr-
elsesmøde og revideret.
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Eventuelt
På vegne af den tidligere, sagnoms-
pundne formand, Søren Hæk, foretog 
Jesper en standeroverrækkelse til 
Morten Wendt. Søren Hæks ord var:
”Da resultatlisten i disse tider ikke 
giver anledning til de store glædesud-
brud, er det godt at rette blikket bagud 
og der opleve, hvad en vedholdende og 
meget målrettet roindsats har kastet 
af sig af imponerende resultater. På 
fornemste vis har Morten repræsen-
teret klubben ved verdensmester-
skaberne i 1995, 1996 og 1997 på 
Danmarks letvægtsdobbeltfirer. Som 
en påskønnelse vil klubben hermed 
gerne overrække klubstanderne fra de 
tre omhandlede sæsoner til evig arv 
og eje. Forhåbentlig vil de vække gode 
og glade minder fra en tid, hvor vi i 
roklubben solede os i den indsats.”
 
Herefter overrakte Jesper Morten de 
tre standere: 5. plads i B-finale, Tam-

pere, Finland, 1995; 2. plads B-finale, 
Strathclyde, Skotland, 1996; og 3. 
plads B-finale, Aiguebelette, Frankrig, 
1997.
 
Per Nygaard ville gerne vide, hvordan 
man som GAR-medlem bliver medlem 
af Aalborg Roklub. HRchefen svarede, 
at man ventede på Pers godkendelse.
 
Børge Christoffersen spurgte, hvad 
den nye bådforsikring dækkede. 
Jesper svarede, at den dækker andet 
end kaproning. 
 
Flemming Due sagde, at han og Steen 
gerne vil stå for en forårsfest. For at 
undgå sammenfald af datoen nævnte 
Per Nygaard GARs arrangement den 
27. maj. 
 
Jesper mindede om rengøringsdagen 
den 21. marts.
 
Inden Jesper kunne takke for (endnu) 
en god generalforsamling, blev han 
tilbudt to bodyguards, nemlig de to 
tidligere boksere Bjarne Pedersen og 
John Terp. Flemming Due ville assis-
tere dem som rådgiver med videre. Det 
er uklart, om Jesper modtager tilbud-
det.  

EMNE: Runde fødselsdage
Af Redaktionen
Klubben og redaktionen ønsker 
hermed tillykke med fødselsdagen til
nedennævnte fødselarer:

Henrik A. Sørensen 60 år den 27. feb-
ruar.

Ivan Ladegaard 50 år den 25. februar.
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Esben Schou 50 år den 16. marts.

Peter Ladefoged 40 år den 5. marts.

Rasmus P. Jessen 30 år den 5. januar

Peder Lund 30 år den 14. januar.

Anders Holmberg 30 år den  10. marts.

Frederik Winther 20 år den 1. marts. 

En af klubbens kæmper, vendelboen 
Karl Johan Thomsen fylder 29. marts 
75 år.
Her ses den gamle skipper ved roret, 
på vej hjemover efter rotur på
Limfjorden.

EMNE: 60-års jubilæumsstue
Af Børge Christoffersen

Lørdagsmorgenbadeholdet afviklede 
den 20. december 2008 den tradition-
srige julestue.
Admiral Tromholt’s hold var som sæd-
vanlig indbudt som gæster.

Denne gamle tradition blev startet 
i 1948, og der opbevares stadig en 
rulle med navne på deltagerne. Rul-

len bliver meget omhyggeligt ajourført 
hvert år.

I anledning af jubilæet blev der gjort 
lidt ekstra ud af arrangementet.
Kl. 07.00 serverede Pottemes-
ter Jensen i sit stiveste puds (kjole 
og hvidt) champagne i roklubbens 
omklædningsrum i skæret af levende 
lys.

Festkomiteen havde i anledning af 
jubilæet indforskrevet Brovst Pige-
garde til at musicere under den efter-
følgende badning.
Desværre havde pigegarden meldt 
afbud, og i stedet havde festkomiteen 
formået Prinsens Livregiments Musik-
korps til at indspille nogle festlige 
marchmelodier til lejligheden.
Under badet blev et ganske særligt 
klenodie taget frem. Det drejer sig om 
Niels Peter Riisgaards gamle højfjelds-
sol – også kaldet ”Die Sonne”. 
Solen blev tændt, og mirakuløst fik 
ingen elektriske stød eller solfor-
brændinger i nævneværdig grad.

Herefter gik det nyvaskede selskab på 
1. sal til det smukt julepyntede lokale, 
hvor der blev serveret Friesengeist 
med ild i, og den gamle hymne ”Da 
hønsehuset brændte” blev afsunget af 
det velklingende mandskor.

Selskabet satte sig derefter til det 
veldækkede morgenbord, der på ingen 
måde var påvirket af finanskrisen.
Måltidet blev indledt med Smedemes-
ter Christensens udsøgte æggeret. 
Derefter blev der serveret salte spe-
gesild og almindelige sild for de mere 
sarte.
Herefter fulgte et righoldigt sortiment 

Foto: Peter 
Laubek
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af pålæg med bl.a. dyrlægens natmad 
med fedt og sky.
Festkomiteen havde desuden på torvet 
indkøbt en meget gammel ost, samt en 
skoleost til de sarte.

Holger Tromholt holdt sin store tale, 
og arrangementet sluttede i god ro og 
orden.

Deltagere ser nu frem til 100-års jubi-
læet i, der er fastsat til lørdag den 19. 
december 2048.

Komiteen for afholdelse af lørdagsmor-
genbadernes 60-års jubilæumsjul-
estue.

EMNE: GAR’s generalforsamling
Af Peter Laubek

Allerede ved entreen i hallen blev man 
klar over, at årets generalforsamling 
ville blive noget særligt, trods det tra-
ditionelle program.

Klubbens imponerende splitflag 
hængte ned oppe fra hallens komman-
dobro, fligene pegende mod Ehlers 
alvorlige kontrafej og Franks over-
bærende smil.

Alle 40 – 50 medlemmer blev straks 
anholdt af kassereren Carl Emil 
Heidemann, der sikrede, at det finan-
sielle mellemværende mellem GAR og 
den enkelte blev bragt ud af verden. 
Rygterne vil vide, at selv skipperen på 
” Brødrene af Asaa ” kunne tillade sig 
at knejse med hovedet efter opbyggelig 
samtale med Carl Emil !

GAR formand Per Nygaard i fuld ornat 
bød derefter velkommen og kunne 

meddele, at når man tæller den stif-
tende generalforsamling med, så er 
det 75. gang, der er kaldt ind til gen-
eralforsamling i GAR. Herefter bad 
Karl Johan Thomsen om ordet. Efter 
de sædvanlige skarpe og injurerende 
tilråb lykkedes det Karl Johan at skabe 
så megen ro, at han kunne oplæse en 
forsinket julehistorie, der omhandlede 
en forveksling mellem et par pikante 
trusser og et par skindhandsker. En 
enkelt linie lød således: ”At bære disse 
nedrullede, med lidt pels synlig ”, 
skabte nogen uro i forsamlingen, men 
de blev hurtigt kaldt til orden.

Efter et kort forsvindingsnummer var 
Karl Johan igen på banen: Han gjorde 
sin højtidelige entre i dommerkåben, 
med den tændte sølvkandelabre i 
højre og ceremoniakterne i venstre 
hånd. Optagelsesritualet blev læst op 
og ved hjælp af to grønne håndsluk-
kere blev Henry Kruuse optaget i kred-
sen af Gamle Aalborg Roere.

Karl Johan benyttede lejligheden til, 
at sikre alle GAR medlemmer blev for-
trolige med Hans Peder Pimberlin, der 
ikke som månen kun er fuld en gang 
om måneden og ikke som stjernerne 
går mælkevejen !

Igen i år blev den kogte torsk serveret 
med ynde af Line og Co. En tradi-
tion vi sætter stor pris på. Årets kok, 
der var en kvinde, nemlig Sanne fra 
Papegøjehaven, kom usædvanlig godt 
fra tilberedningen af hele svineriet: 
Torsk, hakkede rødbeder, sennep, 
kartofler, revet peberrod, hakkede æg, 
alt sammen let overrislet med stegte 
flæsketerninger og det lækreste svine-
fedt – en vikingeret for søens folk ! Alt 
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sammen konserveret i byens ædle drik 
Rød Aalborg Akvavit !

Da alle havde fået tallerknerne fyldt 
op indtrådte den hellige stund indta-
gelsen af torsken !. Med snapse-glasset 
i hånd blev det til adskillige ”skål” for 
bordet og skål til ære for nabobordet. 
En betænkelig venlighed bredte sig ved 
bordene, den varede ved under indta-
gelsen af citronfromagen, herefter var 
der ved at gå selvsving i den ! Heldigvis 
tog en modig formand ordet og kunne 
meddele, at nu var det slut med den 
løssluppenhed, der var ved at brede 
sig. Nu skulle forsamlingen i gang 
med det alvorlige – nemlig dagens dag-
sorden for generalforsamlingen. Børge 
Christoffersen blev foreslået som diri-
gent. Der blev straks udtrykt de sæd-
vanlige betænkeligheder. Børge kunne 
meddele, at det kom fuldstændig bag 
på ham, at han skulle lede general-
forsamlingen. Som det gode menneske 
han er overhørte han på professionel 
vis kammeraternes perfide udtalelser 
og takkede for valget.

Efter de sædvanlige procedurer over-
gav Børge ordet til Hans Exellence 
Formanden alias Per Nygaard, der 
aflagde beretning.

 Denne kunne meddele, at GAR havde 
mistet 2 af sine trofaste medlemmer, 
nemlig Henning Broe og Jørgen Peter 
Moosdorf. De 2 rokammerater blev 
mindet med 2 minutters stilhed. 

Formanden omtalte afviklede arrange-
menter og omtalte at bestyrelsen 
gik med planer om et foredrag om 
øl – her steg hans agtelse tydeligvis 
blandt de tilstedeværende. Arrange-

mentet skulle løbe af stablen den 
27. maj og det var tilladt, at tage den 
bedre halvdel med. Der vil tilgå med-
lemmerne yderligere informationer. 
Under formandens omtale af årets 
arrangementer, kom det frem, at det 
af vedtægterne fremgår, at der skal 
være 2 arrangementer om året, det 
ene med damer. En kvik hjerne blandt 
forsamlingen kunne tilføje, at der ikke 
står noget om, at det skal være egne 
damer ! Formanden kunne meddele, 
at GAR havde 80 medlemmer og det 
var bestyrelsens hensigt, i nær frem-
tid, at overhale datterselskabet med 
hensyn til medlemstal.

Formanden læste et brev op, der var 
indsendt af tidligere GAR formand 
Michael Richter, der er meget optaget 
af den globale opvarmning. Michael 
opfordrede til, at GAR medvirkede 
til at begrænse CO2 udslippet ved at 
erstatte de hundrede af levende lys, der 
bliver benyttet ved GAR`s candlelight-
aften, med en klippeaften, hvor med-
lemmerne får mulighed for at vinde 
en præmie for det smukkest klippede 
paplys. Det ville gøre GAR`s kendt ude 
i den store verden, styrke miljøtopmø-
det i København og vise hvorledes vi i 
Aalborg Roklub sparer på CO2 udslip-
pet. Fra salen blev  det foreslået om 
ikke det var nemmere, at købe en CO2 
kvote i Ægir og så fortsætte med vore 
hyggelige Candlelight aften.

En anden foreslog, at vi flyttede fes-
taftenen til midsommer. Det er nu op 
til bestyrelsen at drage en konklusion 
og svare den ærede indsender.

Et af aftenens højdepunkter var 
uddelingen af årets ” Jernkors ”. Det 
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blev et medlem, der for kort tid siden 
er gået på pension, og dermed meldt 
ud af erhvervslivets aktive rækker. 
Formanden håbede, at med denne 
anerkendelse, kunne vi fastholde ved-
kommende hædersmand i roklubben 
mange år endnu ! Det blev ingen ring-
ere end Børge Christoffersen, som i år 
blev årets ” Jernmand ”, et populært 
valg. Børge får nu sit navn udødelig-
gjort, ved at komme i karvskåren 
ramme, side om side med prominente 
medlemmer som Karl Johan og Bent 
Bog Christensen.

Under debatten kom der en række 
indslag fra medlemmerne. Indslag 
der tydeligt bar præg af, at det ikke 
er nogen ungdomsklub vi har med at 
gøre: Som repræsentant for de høre-
hæmmede foreslog Smeden, at vi fik et 
højttaleranlæg. Boghandleren tilbød 
promte at medbringe sit forstærker-
anlæg næste gang. Aage Vest mente 
ikke det var nødvendigt – der er alli-
gevel ikke nogen, der hører efter. Der 
var så et behjertet medlem af de lang-
synede langtursroere, der kunne ori-
entere om et andet praktisk problem, 
man skal være opmærksom på som 
GAR medlem. På  sommerens Silk-
eborglangtur, var der en roer, der i sin 
søgen efter dagens piller, nær havde 
indtaget de små batterier til Smedens 
høreapparat.

Den tidligere roklubejer ønskede en 
forklaring på fraværet af rollator og 
fanebærer, ved klubbens deltagelse 
i kirkelige handlinger. Hertil kunne 
Boghandleren meddele, at det sky-
ldes, at der ikke må ryges i kirken. 
Efter nogen spilfægtning, blev der fra 
forskellig side efterlyst en procedure 

i forbindelse med en rokammerats 
bortgang. Poul E. Trolle nævnte, at vi 
skal sikre udstyret er i orden m.h.t. 
fane, sørgebånd , ligesom der findes 
lovgivning for hvorledes flaget indgår 
i den kirkelige højtidelighed. Dan-
markssumfundet skulle have udarbej-
det et regelsæt.Der var således en lang 
række indlæg fra Svend Langer, John 
Terp, Børge Christoffersen m.fl. Karl 
Johan konkluderede: Når der falder 
en god ven væk, bør vi være repræsen-
teret, og det skal ske på en værdig 
måde. Der skal naturligvis træffes 
aftale med familien og vedrørende det 
praktiske samråd med præsten. Med 
baggrund i debatten vurderer bestyr-
elsen hvorledes vi fremover håndterer 
klubbens tilstedeværelse med fane ved 
sådanne lejligheder. 

I øvrigt blev Formandens beretning 
godkendt med akklamation.

Herefter blev det så kassereren Carl 
Emil Heidemann, der skulle gennem 
skærsilden, da han skulle redegøre for 
hvorledes finanskrisen har virket på 
GAR`s økonomi.

Carl Emil gennemgik den uddelte 
resultatsopgørelse og balance. Der var 
det helt specielle ved årets regn-skab, 
at der for første gang i historien, at 
der fra revisorernes side, var knyttet 
kritiske kommentarer til aktiernes 
værdisættelse. Hertil kunne kasser-
eren fremsætte en plausibel forklar-
ing, alle havde ventet en reaktion fra 
Helge Foss, Martæng, Torben Broe, 
Thorkild og de øvrige vagtsomme vet-
eraner, men det skete ikke. Måske 
manglede der et provokerende ind-
slag fra Verner ” Vind ” Pedersen, der 



.............................................................................................................................................................................AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD

20
.............................................................................................................................................................................

glimrede ved sit fravær. Det var værre 
da generalforsamlingen så det store 
kurstab på Nordea aktierne. Samtlige 
tilstedeværende udbrød i  kor: ” Det er 
Børges skyld ”. Børge kunne da også 
med beklagelse konstatere, at efter 
hans fratræden, var det gået slemt 
tilbage i finansverdenen. Ikke kun i 
GAR, men globalt. Havde han vidst, 
at det gik så galt ville han nok have 
overvejet pensioneringstidspunk-
tet endnu en gang. En holdning, der 
gjorde et vist indtryk på forsamlin-
gen. Børge reddede således stormen 
af. Trods alt viste regnskabet, at GAR 
pr. 31. december 2008 rådede over en 
formue på 97712,00 kr. Sluttelig blev 
regnskabet godkendt af en samstem-
mig generalforsamling, og Carl Emil 
kunne således forlade talestolen efter 
veludført arbejde.

Da der ikke var indløbet forslag fra 
medlemmerne, så var næste punkt 
på dagsordenen valg af bestyrelses-
medlemmer. Erik Jensen og Carl Emil 
Heidemann trådte tilbage efter en flot 
indsats i GAR`s bestyrelse og modtog 
forsamlingens hyldest. Der lød de 
sædvanlige råb om genvalg, men vor 
resolutte formand Per Nygaard med-
delte, at det var udelukket. Bestyr-
elsen  indstillede i stedet Dion Nielsen 
og Aage Nielsen som nye medlemmer 
af GAR`s bestyrelse og generalfors-
amlingen tilsluttede sig med applaus, 
at de 2 garvede medlemmer påtog sig 
udfordringen. Den siddende bessty-
relse skal vel allerede i nær fremtid til 
at tage de første åretag, i forbindelse 
med GAR`s 75 års fødseldag i den 7. 
juni 2010.

Valg af 2 revisorer var forbundet med 

spænding, med baggrund i de kritiske 
bemærkninger som Verner ”Vind” 
Pedersen og Karl Johan Thomsen 
havde fremsat. Sidstnævnte kom gen-
eralforsamlingen i forkøbet i det han 
sagde, at de siddende revisorer f….. 
blev sure hvis de ikke blev genvalgt og 
sådan blev det.

Formanden bad afslutningsvis fors-
amlingen rejse sig op, og fra forsam-
lingen lød der : HURRAAA, HURRAAA, 
HURRAAA – hurra,hurra,hurra – G – 
A – R  Velroet ! Bord 4 startede med 
klubsangen: Vi har en splendid roklub 
– og resten faldt i ! Atter et rigtigt GAR 
træf med alle de afsindige handlinger 
og løsslupne bemærkninger som hører 
hjemme i den forsamling af gamle AR 
drenge.

Til slut en tak til bestyrelsen for velud-
ført arbejde i det forløbne år og for til-
rettelægning og gennemførelse af årets 
generalforsamling, der jo er noget 
ganske specielt.

EMNE: Rengøringsdag
Af Jesper Winther Poulsen

Den 21. marts 2009, kl. 09:00

Mød op og deltag i den store 
forårsrengøring af vores kære klub

Vi starter kl. 09:00 med en kop 
kaffe med tilbehør, herefter skal der 
rengøres og vi slutter med en frokost.

EMNE: Vinterklargøring
Af Søren Borgstrøm

Efter en veloverstået rosæson, trænger 
vores både til en større eller mindre 
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overhaling, for til næste standerhejs-
ning at kunne være roklare igen.
Som ny udpeget materiel forvalter, er 
jeg i gang med at kontakte de båd-
formænd der formodes at være til, i 
første omgang de inriggede både. Er 
der både, som mangler en formand 
til vinterklargøringen vil jeg efterføl-
gende prøve at finde nogle frivillige til 
opgaven.
I den forbindelse hører jeg gerne fra 
roere som har lyst til at bruge nogle 
timer hen over vinteren med klargøring 
af materiellet. borgstroem@os.dk. Et 
par stykker har allerede meldt sig- tak 
for det.
Opgaverne på de enkelte både er, 
udover et grundigt eftersyn for ska-
vanker på sæder, svirvler, dæk mm.at 
gennemgå båden for lakskader og 
udbedre disse skader.

På opslagstavlen til omklædning-
srummet ophænges en liste, hvorpå 
evt. manglende reservedele til bådene 
kan noteres. Efter behov bestiller jeg 
delene hjem.
Der vil tilsvarende være en liste (opdat-
eret) med navne på bådformænd som 
tænkes anvendt ved koordinering af 
tid i værkstederne.
 
EMNE: Vinter Otter Grand Prix
Af Jens Brandt

Holdet der roede 8GP (otter grand 
prix) i sommer og som også deltog i 
Copenhagen Habour Race, har fort-
sat træningen igennem vinteren. For 
at holde kampgejsten oppe har vi del-
taget i Vinter 8GP - altså indendørs 
kaproning i ergometer - Det foregår 
på den måde at vi afvikler vores del af 
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konkurrencen i vores egne lokaler og 
sender resultatet ind på hjemmesiden 
www.8gp.dk, hvor man også kan følge 
med i stillingen.

Første runde afviklede vi i slutningen 
af oktober, hvor der skulle roes 8 x ( 
2 x 500m), alle roer 500m to gange 
- ergometeret stilles på 8km og man 
går i gang, med flyvende skift når hver 
roer har roet 500m. Når man ikke har 
trænes så meget i ergometer igennem 
hele sommer sæsonen, så er det rimelig 
hårdt at komme i gang med denne dis-
ciplin, specielt da en 500m., nærmest 
er at betegne som en stor spurt. Med 
vores Litauiske supermand i spidsen, 
roede vi distancen i 24:56.4, hvilket 
rakte til en 6. plads (20 deltagende 
hold). Resultatet var ikke helt uden 
ofre, for Bomholdt lignede nærmest en 
“strandvasker” bagefter og var vist nok 
ude og “synge i den store mikrofon” på 
toilettet.

Anden runde blev afviklet i slutnin-
gen af november, hvor der skulle roes 
25km. Vi hade valgt at skift for hver 
30. sekunder, så det er 30 sekunder 
spurt og så 7x30sekunders hvile. Nu 
have vi trænet indendørs i en måned, 
så formen var blevet noget bedre. 
Tiden rakte igen til en 6. plads i tiden 
1:14:58.8

Tredje runde afviklede vi en halv 
måned tidligere end vi skulle, nemlig 
i midten af december, fordi Mantas 
skulle på lang juleferie i sit hjem-
land. Distancen denne gang var 8 x ( 
2x1000m), efter samme mønster som 
første runde, hver mand ror 1000m 
to gange. Det var ikke nogen dårlig 
disposition, for med tiden 53:23.9 

snuppede vi en 4. plads.

Fjerde runde afviklede vi igen en 
halv måned tidligere end vi skulle 
aht. Mantas’s eksamen. Denne gang 
var distancen 8 x 2000m. Tiden blev 
54:52.2 Men i skrivende stund kender 
vi ikke det endelige resultat, da det 
først skal sendes ind i slutningen af 
januar. Fjerde runde var ikke uden 
udfordringer for skader og sygdom 
gjorde at vi kun var syv mand på 
holdet. Der var ingen slinger i valsen 
da Mantas straks bebudede at han 
snuppede første og sidste omgang og 
med de to hurtigste tider, blev denne 
udfordring nærmest vendt til en fordel 
for holdet tidsmæssigt.

Femte og sidste runde skal afvikles 
inden 2. marts og bliver på 8 x 15min.

Femte og sidste runde i vinter 8GP 
afviklede vi torsdag d. 19 februar, 
denne gang vart det 8 x 15 min.
Holdet havde denne gang fået reser-
ven Jacob Ladefoged med i stedet 
for Steen, da han var sløj. Mantas 
gjorde som sædvanlig god figur og da 
Bernd pga. forkølelse kæmpede for 
meget med vejrtrækning på de sidste 
5 minutter, så snuppede Mantas lige 
dem og da Jacob ligeledes kæmpede 
med de sidste 5 minutter sprang 
Mantas ind igen.
Den samlede distance blev 33.723m 
hvilket rakte til en 3. plads. Den sam-
lede stilling for hele vinteren bliver så 
at vi lander på en 4. plads.

Aarhus Roklub                        499.06
Mölndals Roddklubb                486.62
DSR                                      476.86
Aalborg Roklub                       476,44
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11. hold deltog i alle runderne. 20 hold 
har været med i kategorien “Open Men 
Eights”. Da det er et svensk hold på 
2. pladsen, så kan men vel sige at vi 
ligger nr. 3. i Danmark. Det er kun et 
halvt point der skiller os fra en bedre 
placering.

I de mange år Aalborg Roklub har del-
taget i Vinter 8GP, er denne sæson 
helt klart den bedste.

Holdet består af:
Jens Jakob
Peter Bomholt
Peter Christoffersen
Simon Lyngshede
Bernd Müller
Mantas
Simon Stubben
Jens Brandt

Reserver:
Steen Christiansen
Mads H
Søren Østergaard
Jacob Ladefoged

Selv om vi er så privilegeret i år at vi 
har fire reserver, så har alle være med 
i mindst en af runderne.

Med sådan et holde ser det lyst ud 
for sommer sæsonen, men det bliver 
ikke helt uden udfordringer. Peter 
Bomholt forlader snart Aalborg for at 
læse videre i Århus. Jens Jakob har 
annonceret at han også vil læse videre 
efter sommerferien, uden for Aalborg. 
Jacob Ladefoged bor i Viborg, men vi 
håber at han snart flytter tilbage til 
Aalborg, nu han har fået arbejde hos 
KMD. Mantas kan vi ikke trække på i 
hele sæsonnen. Det betyder at holdet 
har masser af plads til udvidelser, så 
er der en derude der har lyst til at ro 
motions kaproning, så er det blot om 
at henvende sig til en af os.
Det giver nogle fantastiske oplevelser 
og kammeratskab.
 

Gør små
smil
større
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EMNE: Tre formænd
Af Redaktionen

Et sjældent syn - tre forhåndværende 
formænd side om side!
Robladets redaktion forsøger altid, at 
være på pletten, når der sker noget 
særligt indenfor klublivet. Som det 
ses på billedet lykkedes det bladets 
seniorfotograf af tage et snapshot af de 
tre gentlemen ved bredden af Madum 
Sø. Fra venstre Tom Holmberg, der var 
formand fra 1973 til 1977, herefter 
Jens-Peder Vium, formand fra 2004 - 
2005 og Søren Hæk, formand fra 1994 
- 2000. De herrer sluttede dagen med 
årets kulinariske højdepunkt i Gl. 
Skørping, hvor slagtersønnen Jens-
Peder bl.a. serverede simremad i form 
af oksehalesuppe, der i smag, kraft og 
styrke fik alle sanser - klokker til at 
ringe!

Foto: Peter Laubek
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Undgå ventetid 
- bestil tid

9812 8699
9812 8284

www.lassen-eriksen.dk Vingårdsgade 17 · 9000 Aalborg

NØRRESUNDBY BANK
Torvet 4 · 9400 Nørresundby · Tel. 98 70 33 33

Bliv FRIKUNDE
Hvis du samler dine og familiens 
bankforretninger i Nørresundby Bank, 
kan du blive FRIKUNDE og dermed 
opnå rabat på en lang række af 
bankens serviceydelser. 

Kontakt din lokale afdeling af 
Nørresundby Bank og aftal tid til 
personlig rådgivning, hvor du kan 
høre mere om FRIKUNDE.  

Læs mere om alle fordelene på 
www.noerresundbybank.dk.
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at at det i år er 50 år siden Aalborg 
Regattaen afløste de traditionelle 
klubkaproninger.

at for 50 år siden fik GAR`s bestyrelse 
den  blændende ide , at lade en 10 er 
cirkulere i lighed med radioprogram-
met “ Rådne kartofler “. Tanken var, 
at man skulle få sedlen til at yngle. 
Der blev handlet med den på kryds 
og tværs. Sedlen indbragte de mest 
besynderlige effekter. Udover kontan-
ter indkom der en svensk femmer - det 
var hård valuta dengang, en hofte-
holder i moderne snit, en spegepølse af 
fremragende udseende m.v. Med GAR 
formand Støckel som aktionarius blev 
de indkomne effekter solgt på auktion. 
Et gavmildt medlem lovede at runde 
det indkomne beløb op 10 gange, dog 
højst 1000 kr. GAR skænkede det ind-
komne beløb til indkøb af langtursbåd.

at der i medlemskredsen er blevet 
luftet tanken om, at hænge en af de 
udfasede outriggere op under kippen 
på 1. sal. Formålet skulle være, at give 
lokalet lidt mere præg af roklub. Som 
det er nu, ligner det  måske lidt for 
meget et selskabslokale.

at der var mødt rigtig mange op til 
første svømmedag efter nytår. Det var 
åbenbart et nytårsforsæt, at i 2009, 
der skal der gøres noget ved vinter-
træningen. Spændende at høre om 
den store tilslutning fortsætter.

at GAR`s formand Per Nygaard har 
ansat fru Helle i kombinationsstill-
ing som sekretær og spindoktor med 
meget vide beføjelser. I formandens 
fravær, skiferie i Østrig, viste Helle 
civil courage, ved at fremskaffe vigtige 
informationer til bladets redaktion. Vi 
var i en force majeure situation, da 
dead line var overskredet. Hvis det 
medfører kompetancestridigheder i 
det “ Nygaardske hjem “,  når Aalborg 
Roklub`s svar på Ingemar Stenmark, 
vender tilbage, så stiller redaktionen 
velvilligt op som mægler.

at klubbens chefelektriker Peter Thom-
sen igen har været på færde. Denne 
gang har Peter opsat 2 sensorstyrede 
150 w lamper, der belyser bådpladsen.
En stor hjælp til de mandskaber, der 
vender hjem efter rotur, ved mørkets 
frembrud. De store projektører tændes 
stadig manuelt.

at det var kommet redaktionen for øre, 
at den gamle roklubejer skulle hædres 
i en af naboklubberne. Vi sendte derfor 
reporter og fotograf til Marinestuen. 
Som det ses af billederne har John 
endnu engang bekræftet den gamle 
lære fra  Pinafore : “Fordi jeg kendte 
vejen, som en strøm kan gå - så endte 
jeg med kors og bånd og stjerner på”. 
Ikke nok med det - roklubben måtte 
også sørge for at betjeningen var i top 
- idet Peter Sigfred skulle sørge for, 
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at hædersgæsten altid havde noget i 
glasset både før og efter dronningens 
skål og afsyngningen af Kong Kristian

at finanskrisen truer med at sænke 
guldfireren. Trods det, at guldfireren 
har været Danmarks sikreste kort i 
kampen om hæder og medaljer igen-
nem 15 år, er det ikke lykkedes at 
en sponsor, der vil lægge 6 mill. i de 
næste 4 år. Begrundelsen skulle være, 
at firmaerne har svært ved at forsvare 
et sponsorat, når de samtidig må fyre 
folk. Vi må håbe, at det lykkes for pro-
jekt guldfireren at finde en løsning.

REDAKTION:
Mikkel Gade (ansv.), Karsten Holt & 
Peter Laubek. Medlemsbladet udkom-
mer 6 gange årligt, ca. den 15. i de ulige 
måneder (jan, mar, osv.). Det er et debatfo-
rum, så derfor er artikler og indlæg forsy-
net ’afsenderens’ navn, så det er tydeligt 
hvis mening,__ der gengives.

KONTAKT:
Aalborg Roklub
Søsportsvej 8
9000  Aalborg
Tlf.: 9812 6719
e-mail: mail@aalborgroklub.dk
www.aalborgroklub.dk
Giro: 9 46 11 59

15. april 2009
materiale SKAL sendes til 
roblad@AalborgRoklub.dk

Fotos: Peter Laubek

Glimt fra vintertræning 
i skansebadet
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Returadresse:
Aalborg Roklub
Søsportsvej 8
9000 Aalborg

w w w . s t r o e m h a n s e n . d k
E k s p E r t i s E  ·  E r f a r i n g  ·  E n t u s i a s m E

Service
Hurtig udrykning · Topkvalificeret mand-
skab · Grundigt kundekendskab 
 
Kommunikation
Integrerede totalløsninger · 
Unikt designede omstillingsanlæg · 
Præcis rådgivning og support

Airport og AGL
Driftssikre lufthavns- og terminal-
installationer · Airfield Ground Lighting · 
Design og salg af AGLsigns’ navigations-
skilte  

Automation & Industriel IT
Højteknologisk avancerede 
løsninger · Intelligente nyskabelser · 
Sikkerhed for drifts- og produktions-
optimering

Tavler
Specialdesign af alle typer tavler · Stærk 
serieproduktion · Projektering integreret 
med Automation

Trafik
Innovativ trafikledelse · Smidig projekt-
afvikling · Kompromisløs funktionalitet

Sikring
Ansvarsbevidst opgaveløsning · 
Flersidet tryghed · Diskret effektivitet

Entreprise
Operationel projektering · Hurtige og 
præcise arbejdsgange · Omhyggelig 
dokumentation og grundige eftertests

Nørresundby:
Sundsholmen 39

9400 Nørresundby
Tlf. 96 32 60 00

Århus:
Sintrupvej 19A
8220 Brabrand

Tlf. 88 82 62 63 
 

Horsens:
Kattesund 13

8700 Horsens
Tlf. 75 62 21 61

Vejle:
Karetmagervej 10 A

7100 Vejle
Tlf. 76 42 51 00 

 
Rødovre:

Krondalvej 8
2610 Rødovre

Tlf. 44 57 93 00


