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Om- og tilbygning af klublokalet
på 1. sal.

På generalforsamlingen i februar blev der præ-
senteret en skitse til om- og tilbygning af vore
klublokaler.

Ombygningsudvalget har holdt en række
møder for at klarlægge tekniske og økonomi-
ske løsninger for at kunne gennemføre de nød-
vendige moderniseringer af klublokalet samt
den påtænkte udvidelse med 16 m2 og forny-
else af balkonen mod fjorden.

Udvalget er nu klar til at udsende ca. 75
ansøgninger til fonde mv., hvilket vil ske
medio maj 2000.
Budgettet for om- og tilbygningen forudsætter,
at klubbens medlemmer bidrager med arbejds-
kraft i forbindelse med arbejderne. Det er jo
dejligt at se, hvor mange forskellige faggrene
klubbens medlemsskare dækker, derfor kan vi
alle se frem til en række spændende arbejds-
aftener og arbejdsweekender.

Der forventes at der kan  afholdes en ekstra-
ordinær generalforsamling primo oktober
2000. Her fremlægges resultaterne af indsam-
ling og medlemmernes bidrag, så der kan træf-
fes en endelig beslutning om projektets gen-
nemførelse. Du er altid velkommen til at kon-
takte udvalgets medlemmer med gode ideer og
forslag f. eks. til aktiviteter der bidrage til
ombygningsøkonomien.

Udvalget består af.:
• Thorkild A. Kristensen, formand
• Jens Thomsen
• Finn Laursen
• Hans Futtrup
• Søren Hæk
• Frank Pedersen
• Svend Langer
• Poul Erik Trolle
• Gregers S. Gregersen

Gregers S. Gregersen

Beskrivelse af ombygning
Kortfattet beskrivelse af ombygning og istand-
sættelse af klublokalerne på l. sal i Roklubben
på Søsportsvej 8, Aalborg.

Det er planen, at bygningen mod Fjorden del-
vist tilbageføres til et tidligere mere maritimt
udseende herunder udvidelse af klublokalet
med ca. 16 m2 samt ændring af balkonen. Inde
i bygningen ændres klublokalet med køkken,
toiletter og garderobe.

Følgende to områder planlægges ændret og
ombygget mv.:

1. Påbygning af eksisterende klublokale og
opsætning af ny balkon.

2.  Modernisering af klublokalet, fornyelse af
køkken, garderobe og toiletfaciliteter.

Ad 1. Der påbygges ca. 16 m2  mod fjorden
som tillægges klublokalet og der isættes
tredørspartier med adgang til balkonen. På
bygningens sider isættes der to store vindues-
partier, så der fra klublokalet bliver fjordkig
mod både øst og vest. De øvrige vinduer ud-
skiftes til to-fagsvinduer. Den eksisterende
balkon nedtages og der opsættes en ny maritim
balkon. Trappen fra balkon til bådplads ud-
føres som halvsvingstrappe så såvel rednings-
forhold som adgang fra bådhallens vestre port
bliver bedst mulig.

Ad 2. I klublokalet nedtages lofter, køkken,
garderobe, toiletter og gulve. Loft/tagkon-
struktionen udskiftes i sin helhed. Der op-
læggges ny limtræsdrager og der udføres åse,
hvorpå tagbelægning monteres der isoleres og
der opsættes loftbeklædning der følger tagets
hældning. Alternativt genanvendes den eksis-
terende tag/loftkonstruktion, hvor det nu-
værende nedhængte loft fjernes, loftbeklæd-
ning fjernes og der opsættes ny loft-
beklædning der følger tagets hældning.
Væggene spartles og males. Om nødvendigt

(Fortsættes på side 4)
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opsættes der ny vægbeklædning der males.
Der nedlægges nye mahogny - eller teak
gulve i klublokalet.
Der opsættes nyt køkken, der udføres som et
Café køkken der er åbent ud mod klublokalet
med tophængslede lemme for aflukning. I
køkkenet opsættes der nye hårde hvidevarer
der dimensioneres til klubbens behov.

Der opsættes to nye præfabrikerede toilet
kerner. Toiletterne udføres med dobbeltrum
dvs. rum for closet og forrum med håndvask.
Det er vigtigt, at toiletrummene udføres i
materialer der sikrer meget let rengøring og
lang holdbarhed.

Gregers S. Gregersen

Vores klubhus skal have hjælp!!
Vi har nu afsluttet udskiftningen af facade-
beklædningen på vort smukke klubhus. De
resterende facadebrædder, vil først blive ud-
skiftet i forbindelse med den forestående
ombygning af 1. sal.

Vi skal således have malet den nye beklæd-
ning på det gamle værksted. Desuden trænger
facaden mod Søsportsvej, som var den første

etape af facaderenoveringen, nu igen til ma-
ling.

Jeg vil i løbet af forsommeren udarbejde en
arbejdsplan for arbejdets udførelse, og til-
meldingslister vil blive ophængt på opslags-
tavlen. Jeg håber på en overvældende tilslut-
ning til dette spændende job.

Venlig hilsen
Finn Laursen
Materielforvalter

Bliv så færdig med vinterens bådover-
haling!!!

Efter vinterens vedligeholdelsesarbejder, so-
m, i.h.t. de ophængte lister, skulle være af-
sluttet med montering af alle løsdele inden
standerhejsningen, er det deprimerende at se,
at hele 4 både ligger ubrugelige hen, her en
hel måned henne i rosæsonen.

Skrald mangler at blive samlet.
Frem mangler at blive samlet og lak på ror.
G.S. mangler at blive lakeret indvendigt og
blive samlet.
RB.68 mangler at blive samlet.

På trods af, at jeg inden vi begyndte på
vedligeholdelsen, havde indkøbt og opmær-
ket kasser, til både større og mindre stumper
til bådene, er der tilsyneladende forsvundet
både standerbøsninger og et styrmandssæde i
vinterens løb. Jeg håber at de sidste stumper

(Fortsat fra side 3)
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VORES GRAVØR ER

C.W. Schøllhammer
V/ JOHN CHRISTIANSEN

Danmarksgade 13, Telefon 98 12 91 35



5

Facade mod fjorden (1:100)

Langtursreglement for Aalborg Roklub

Dette langtursreglement er Aalborg Roklubs
lokale præcisering hhv. skærpelse af de gene-
relle regler, som er udtrykt i DFfRs lang-
tursreglement.

Ingen fortolkning af dette reglement kan til-
sidesætte eller lempe DFfRs generelle regler.

Den gældende version af DFfRs langturs-
reglement skal altid være ophængt i klubben,
og det er langtursstyrmandens pligt at holde
sig orienteret om indholdet af dette.

Som langtur betragtes i Aalborg Roklub en
hver tur, som  enten
• går ud over dagligt rofarvand  eller

• fortsætter, evt. med overnatning, efter
mørkets frembrud.(det gælder således
også en tur med overnatning inden for
dagligt rofarvand)

Dagligt rofarvand er for Aalborg Roklub be-
grænset af
• 4. kost ( Ø-kost NV for Egholm)
• Hesteskoen
• Ryå indtil Birkelse

Det skal specielt bemærkes, at det er forbudt
at ro gennem Nørredyb N for Egholm.

Enhver langtur som foregår i Aalborg Ro-
klubs både eller på anden måde gennemføres
i Aalborg Roklubs navn skal forestås af  et
medlem af Aalborg Roklub med langtursstyr-
mandsret. Der skal være en langtursstyrmand
i hver båd.

Styrmanden indestår overfor klubben og
dennes bestyrelse for, at turen gennemføres
i.h.t. DFfRs generelle regler. Herunder spe-
cielt
• at alle deltagere er frigivet og har aflagt

(Fortsættes på side 14)
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dukker op i skabe og kroge, i forbindelse med
den sidste afsluttende klargøring.
Mit budskab her og nu må være: Find stum-
perne frem fra skabe og skuffer, få bådene
samlet, nyd en tur på fjorden for at beundre
jeres værk og forsikre jer om at båden funge-
rer, først da er klargøringen færdiggjort.
Det er en lidt kedelig afslutning på en vinter-
overhaling, som i øvrigt er forløbet fint. Det er
således, bortset ovennævnte småting, lykkedes
at få flyttet såvel småreparationer, som lake-
ring ud på “holdenes” skuldre, så det må al-
ligevel være et “tak for indsatsen”, som skal
lyde fra materielforvalteren.

Venlig hilsen
Finn Laursen

Goddag og farvel

Velkommen til nye medlemmer
Henrik Gade Johansen
Hans Høgsbro
Lars-Bjørn Hanssen
Michael Harboe
Torben Krogh Pedersen
Nicolai Grue Nymark
Ove Nielsen
Tomas Kristensen
Mads Ramsgaard Munk
Daniel Otzen
Alex Luther Jørgensen
Jonas Holt
Michael Robdrup
Kenneth Ottosen
Mathias Vedsø Kristiansen
Kasper Dueholm Balling
Rasmus Stenov Elmstrøm
Thomas Jeppesen
Jens Jakob Hansen
Einar Helgason
Niel Robert Young

Farvel til
Otte Borello Mæhlisen
Rene Jensen
Mads Kappel Nielsen
John Holm (passiv)

Flemming Schlütter (passiv)

 John F. Larsen

Landvagtsordning
Det har næppe undgået nogens opmærksom-
hed, at vi har indført en landvagtsordning. De
direkte involverede har fået tilsendt et brev
med vagtdatoer. Ordningen startede den 1. maj
og løber til udgangen af september. Land-
vagterne er udvalgt efter følgende kriterier:
medlemmer:
• der er aktiv roer,
• har et rimeligt kendskab til AR og AR’s

kultur,
• ikke i forvejen er pålagt/har påtaget sig

andre væsentlige opgaver for AR,
• har bopæl tæt på AR.

Hvis nogle føler sig overset, så giv bestyrelsen
et praj. Vi var lidt under tidspres, og kan have
lavet fejl.
Nye roere skal føle sig velkomne, lige fra de
står ved vor dør. Vi har opsat skilt (lidt primi-
tivt, men det bliver bedre) ved hoveddøren
med information om, hvornår vi har åbent for
nye roere. Når de nye roer kommer indenfor
vil de blive mødt at aftenens landvagter. Disse
vil - for at gøre det lettere for den nyankomne
- blive udstyret med en blå vest, påtrykt
”Landvagt” på ryggen.
Vi har landvagter på ”arbejde” mandag - tors-
dag fra kl. 18.15 - 21.00. Landvagternes
primære opgave er at tage godt imod nye med-
lemmer. Byde dem velkommen, vise dem
rundt og samtidig fortælle om alle de fornøje-
lige stunder der venter forude ved et med-
lemsskab af AR. Landvagten sørger til slut for,
at det nye medlem bliver orienteret om roin-
struktionerne.  Udover arbejdet med de nye
roere sørger landvagterne for, at bådhal, for-
plads  m.v. altid fremtræder velplejet renholdt.

Bestyrelsen takker for den positive modtagelse
ordningen har fået og ser med fortrøstning
frem til en fornuftig medlemstilgang i sæso-
nen.

Jens Thorsted

(Fortsat fra side 4)
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Regler for udlån af 1. salen
Som mange sikket har bemærket er aktivitets-
kalenderen på 1. salen pillet ned.

Der var efterhånden var gået ”inflation” i lån
af 1. salen.  På et tidspunkt var det sådan, at
1. salen efterhånden var optaget hver week-
end, således at alment samvær og mulige
klubaktiviteter ikke kunne finde sted fra
fredag eftermiddag til mandag over middag.

Det var derfor en samlet bestyrelse som ved-
tog at dette måtte ophøre, eller rettere der
måtte struktur på udlån og aktiviteter om-
kring 1. salen.

Fra bestyrelsens side er vi enige om at  føl-
gende skal være opfyldt for at låne 1. salen:
• Det er en betingelse at ”lejeren” er aktivt

medlem af Aalborg Roklub.

• Medlemskabet giver ikke ”lejeren” ret til
at låne lokalet til andre familie-
medlemmers evt.. fødselsdage, studenter-
fester, konfirmationer, bryllupper etc.

• Det er bestyrelsen som afgør hvem der
låner 1. salen og hvornår.

• For at komme i betragtning, er det et
must, at Aalborg Roklubs bestyrelse mod-
tager en skriftlig ansøgning 2 mdr. før et
arrangement skal løbe af stablen. Således
har  bestyrelsen tid til at bearbejde en evt.
ansøgning og koordinere med andre klub
arrangementer.

• Af hensyn til ny lov fra brandmyn-
digheder om regler vedrørende arrange-
menter i klublokaler, skal der i ansøgnin-
gen stå hvor mange personer lokalet skal
benyttes af, af hensyn til bestyrelsens evt.
ansøgning om dispensation for brug af
lokalet til arrangementer for flere end 49
personer.

Da bestyrelsen i øjeblikket er ved at omstruk-
turere og uddelegere det daglige arbejde i
Aalborg Roklub, vil der med tiden blive udar-
bejdet en kontrakt, med regler for lån af
1.salen, bl.a. lister over køkkengrej osv. som
naturligvis skal tælles og registreres både før
og efter lån af 1. salen.
Nærmere om dette senere, når vi er så langt i
ombygningsudvalget om evt. nye tiltag på 1.
salen.

Med venlig hilsen
Jens Thomsen
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Korte langture
Ved korte langture forståes langture  som
starter og slutter samme dag i Aalborg Roklub.

Disse ture kræver ingen forhåndsgodkendelse,
men skal naturligvis forestås af en styrmand
med langtursstyrmandsret i Aalborg Roklub,
og skal i øvrigt uden undtagelse gennemføres
i.h.t. dette langtursreglement.

Lange langture
Ved lange langture forstås alle ture, som ikke
falder ind under definitionen på korte langture.
Herunder specielt ture, som ikke starter og
slutter samme dag (det gælder også en evt.
overnatning inden for daglig rofarvand), som
ikke udgår fra AR, og ture, som gennemføres i
lånte både.

Disse ture skal gennemføres efter samme reg-
ler som korte langture – dog gælder følgende
ekstra regler:

Før turen gennemføres skal den godkendes af
rochefen eller i dennes fravær af et andet
medlem af bestyrelsen.

Som grundlag for godkendelsen skal der som
minimun foreligge en plan for turen med an-
givelse af
• ansvarlig styrmand for hver båd
• øvrige deltagere
• ønsket båd
• beskrivelse af ruten, herunder dagsdi-

stancer og overnatningssteder
• planlagt hjemkomsttidspunkt

Afhængig af de konkrete planer kan der være
behov for yderligere oplysninger.

Rochefen eller dennes stedfortræder skal i
hvert enkelt tilfælde vurdere besætningens er-
faring og evner i forhold til den planlagte tur,
og skal træffe sin beslutning på denne bag-
grund.

Dette reglement er godkendt af bestyrelsen

den 1. maj 2000.

Bestyrelsen

Mig og min rosport
- denne gang om bådkapacitet.

Hvert år oplever vi, at der er mangel på både
om morgenen. Det er som regel 2-årers inrig-
gere, der savnes. Samtidig er der ledige 4-årers
både. Årsagen til denne situation er, at der er
så mange forskellige rohold på vandet samti-
digt. Første morgenhold møder kl. 6:15. Klok-
ken 6:30 møder 3-4 forskellige rohold, hver på
3-8 mand, og når hvert  hold skal bruge 1-2
to-årers både opstår knapheden.

Det har derfor undret mig, at den seneste
nyanskaffelse, Ib Stetter, er en 4-årers inrigger,
for det er jo helt indlysende, at det er 2-årers
både vi savner.

Måske er der en eftermiddagsroer, der kan
fortælle mig, om der er tilsvarende kapacitets-
problemer på den tid af dagen.

Med venlig hilsen
Jens-Peder Vium
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Nyt fra ungdomsafdelingen

Der sker nye ting i U-afdelingen, antallet af
ungdomsroere stiger og jeg begynder at få
travlt. Det kan man jo kun sige godt om.

Desværre kan vi kun sende én person af sted
til Ungdomslegene i Rensburg, kedeligt!

Med de nye u-roere i bådene er afdelingen
oppe på en størrelse, og ”nede” i en størrelse,
så der er chance for at vores mini-både kom-
mer på vandet i denne sæson – de skal bare
lære at ro først.

Men det betyder jo også en anden ting, med de
mange drenge fra AR, vil vi jo nok komme til
at se en del til de mange piger fra ADR, men
bare roligt! Jeg skal nok bringe den fornødne
mængde sladder.

Vi mangler stadig at lave døren færdig til
vores rum. Jeg håber at alle vores u-roere er
interesseret i at få dette rum færdigt.

Jeg håber at se dem, som ikke ses, på næste
onsdag.

Anders Christensen

Om instruktion og nye medlemmer

Det skal indskærpes fra bestyrelsens side, at
alle       nye medlemmer skal         gennemføre en
grunduddannelse forestået af en af klubbens
instruktører.

Det er ikke tilstrækkeligt, at man ror sammen
med gamle erfarne roere, som nok skal lære en
det mest nødvendige.

Før vi frigiver nye medlemmer, skal klubben
sikre sig, at de kan begå sig på vandet uden at
sætte eget eller andres liv på spil, og at de er
tilstrækkeligt fortrolige med anvendelse og
vedligeholdelse af både og matriel i øvrigt.

Det er de pågældende instruktører, som kan
frigive medlemmerne når de nødvendige fær-
digheder  er opnået.

Vi er i klubben så heldige, at vi har et hold
dygtige og energiske instruktører, som har
påtaget sig denne store opgave. De har heldig-
vis nok at lave, for vi får mange nye medlem-
mer i år—men de har tid til de sidste også, så
der er ingen undskyldning.

Dette er ikke nogen ny regel -  sådan har det
altid været i AR., og sådan er det i alle roklub-
ber under Dansk Forening for Rosport.

Derfor
hvis du ikke er frigivet, skal du kontakte en af
instruktørerne  mandag eller onsdag kl. 18:30.
Her kan du så få en aftale om, hvordan din
uddannelse kan  gennemføres.

Derfor
hvis I har nye medlemmer på holdet, som
endnu ikke er i gang med roinstruktion, så
skal        I sørge for, at de kommer igang med
roinstruktion.

John F. Larsen
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Om rojournal og roning

Rojournalen, som vi udfylder i forbindelse
med hver tur tjener flere formål.

Den fortæller under turen
• Hvilke både der er ude.
• Hvem besætningen er.
• Hvem der er ansvarlig styrmand.
• Hvor turen går hen.

Så ved vi hvem vi skal lede efter, og i hvilken
retning, hvis båden ikke kommer hjem igen.

Og efter hjemkomsten
• Hvornår båden kom hjem.
• Hvor lang turen var.

Det sidste bliver brugt til km-statistikken,
som de fleste er interesseret i.

Derfor skal den udfyldes før      udturen med
angivelse af samtlige  deltagere - også gæster
fra andre roklubber. Skriv tydeligt! Det som
jeg ikke kan læse, kommer ikke med i stati-
stikken.

John F. Larsen

Nye langtursstyrmænd

Der blev i foråret afholdt langtursstyrmand-
skursus i Aalborg Roklubs regi, og alle delt-
agere, som opfylder betingelserne har fået
tildelt langtursstyrmandsret. De øvrige vil få
det, så snart de opfylder betingelserne.

De ny styrmænd er :
Anders Christensen
Poul Erik Christensen
Allan Clausen
John Fjelsted Larsen
Helge Foss-Pedersen
Anders Gliese
Gregers Steen Gregersen
Jesper Grundtvig Trolle
Thomas Mulvad Larsen
Jens Saxtorff
Flemming Schlütter
Knud Søndergård
Jens Thorsted
Rolf Ugilt Pedersen

Bestyrelsen
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Få råd i "årevis"

Nørresundby Bank
- den lokale bank

300 m svømmeprøve,
• at der kun anvendes godkendte både og

matriel,
• at turen skrives i langtursprotokollen med

angivelse af samtlige deltagere og forven-
tet hjemkomsttidspunkt,

• at der tilgår klubben besked, hvis hjem-
komsttidspunktet overskrides væsentligt,
eller hvis hjemturen ikke kan gennem-
føres.

Besked om forsinkelse eller andre ændringer i
planer kan gives til et medlem af klubben som
skriver ændringen ind i langtursprotokollen
med angivelse af tidspunkt og navn. Hvis
andre personer forventer bådens hjemkomst
på aftalt tidspunkt skal        disse også orienteres
om ændringer i planerne.

Hvis det ikke er muligt at få båden hjem til
aftalt tid, indestår styrmanden for, sammen
med den øvrige besætning , at båden trans-
porteres hjem på anden vis. Dette skal i så fald
aftales med matrielforvalteren eller et andet
bestyrelsesmedlem, så klubben er orienteret
om de aktuelle planer for bådens hjemtrans-
port.

Bestyrelsen

Om langture og L-styrmandsret

Bestyrelsen vil fremover tildele langtursstyr-
mandsret til medlemmer, som
har gennemført DFfR’s teoretiske kursus til-
fredsstillende,
har været frigivet i mindst 2 år,
har haft korttursstyrmandsret i mindst  1 år,
har roet mindst 500 km i følge. rojournalen,
og som i klubben er almindelig kendt for
ansvarlig adfærd.

Vi har forsøgt at lave et reglement, som dels
tilgodeser de regler og sikeerhedsmæssige
krav, der stilles til klubben i denn anledning,
og dels er til at administrere.

Reglementet er ophængt i klubben, og kan
desuden læses her i bladet.

John F. Larsen

(Fortsat fra side 5)



15

AKTIVITETSKALDENDER

27. maj Venø Rundt 2000
1.   juni NJM Skovkarlene Blokhus
23. juni Skt. Hansaften i Aalb. Kajakklub
1.   juli Øresundsbroen åbner
20-22.juli Jysk 3-dages St. Binderup

Mariager OK. Rebild - Skørping
26. august Roernes dag og fødselsdags-

frokost.
1.-3. sept. Landsmotionsstævne i Slesvig
15. okt. NJM dag Nordvest OK Vildsbøl
12. nov. Klub mesterskab Rold Skov OK

Rold Nørreskov

Sct. Hans fest
Husk, at i år arrangeres Sct. Hans festen af
Aalborg Kajak Klub. Se nærmere oplysninger
om tidspunkt, tilmelding, menu m.v. på opslag
i klubben.

at Jens Brandt har udvidet kapaciteten i
klubbens software, så vi igen kan tage nye
medlemmer ind igen,

at matrielforvalterens bandbuller tilsyneladen-
de hjælper, så de sidste både snart er klar til
brug igen,

at klubben har ansøgt dispositionsfonden og
GAR om tilskud til anskaffelsen af Ib Stet-
ter,

at Ole Engen mener, at vi skal have en automat
til øl og sodavand,

at regler for trailerkørsel kan ses på klubbens
hjemmeside,

at Sct. Hansbålet ikke bliver lige så stort som
sidste år,

at Gregers og Roar er AR’s repræsentanter i
motionsrumsudvalget,

at AR stadig savner en formand,

at Jens Saxtorff har påtaget sig den praktiske
rolle son rochef, mens Frederik Hansen er
på træning til til Sydlibanon,

at der kom 7 nye medlemmer den 19 juni,

at vi nu er 233 medlemmer i Aalborg Roklub,

at man også kan lære at ro om morgenen,

at den gamle redacteur har været ret meget
involveret i Europartenariatets IT-del,

at den forsinkede udgivelse af medlemsbladet
bl.a. hænger sammen med redacteurens
prioritering af sine professionelle aktivi-
teter,

at Svend Langer afventer Aalborg Kommunes
afklaring af, hvilke ændringer den nye fol-
keoplysningslov vil medføre for klubben,

at Martæng er blevet efterlønner,

at talsmændene for de forskellige klikker bør
udpege repræsentanter til klubbens aktivi-

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

HUSK DET NU! 
DEADLINE FOR STOF 
TIL NÆSTE NUMMER 
ER 17. JULI 2000 

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.
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Postbesørget blad (9000 AB)

A.W. MILLING
AKTIESELSKAB

SPECIALFORRETNING I BYGGEMATERIALER
ANKER ENGELUNDSVEJ 8 • POSTBOX 7080 • 9200 AALBORG SV
TELEFON 98 18 00 88  •   TELEFAX 98 18 08 85  •  GIRO 4 00 90 88

Her er plads til din annonce!


