
Onsdag d. 23 Juni kl. 19 i Aalborg Roklub.

AR sørger for drikkelse, en gloende grill og godt vejr, resten bringer 
du selv. 

Tag gerne hele familien med !!
  
  
  

  
 

Nr. 3 63. ÅrgangMaj / Juni
2004

.............................................................................................................................................................................

SANKT HANS AFTEN

Mvh AR Skt. Hans Komite
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BESTYRELSEN
Formand:    
 Jens-Peder Vium  Skindbjergvej 5   98 39 18 33
   9520 Skørping  iqm@JPVium.dk

Næstformand:
 Henning Erhardsen  Erasmusvej 4  98 18 82 76 / 20 13 09 54
   9000 Aalborg  he@aalkat-gym.dk 

Økonomichef: 
 Svend Langer  Ahornvej 32  98 24 14 34
   9440 Aabybro   sol@post9.tele.dk

Kommunikationschef: 
 Flemming Geert Fuusager Ingridsvej 9, 1.   98 12 25 09
   9000 Aalborg  emming.fuusager@stofanet.dk

Human Resource chef: 
 Tomas Kristensen  Poul Paghsgade 6b, 2.tv. 98 12 36 18 / 25 27 72 46
   9000 Aalborg    tomas.kristensen@end2endmobile.com

Rochef:
 Jacob L. Christensen Aarestrupsvej 18, 2. TV.  98 13 42 62 / 25 39 42 62
   9000 Aalborg  jacob@denvers.dk

Logistikchef:
 Gregers S. Gregersen Postboks 128 Vesterbro 10 98 13 16 22
   9100 Aalborg  2g@stofanet.dk

NØGLEPERSONER
Ungdomsroning:
 Reno Steinke  Sankt Pedersgade 33, KLD 22 44 07 80
   9400  Nørresundby  reno@steinke.dk

Morgenroning: 
 Karl Johan Thomsen Gl. Hasserisvej 123  98 18 55 18
   9000  Aalborg 

Eftermiddagsroning: 
 Carl Fr. Støckel  Klintevej 9  98 18 42 43
   9000 Aalborg 

Kaproning:  
 Morten Wendt Jensen Fredericiagade 34, kl. 98 16 42 64
   9000 Aalborg  morten.wendt@mail1.stofanet.dk

Langtursroning:
 Jesper Winther  Bispensgade 15, 2.th. 21 66 72 62 / 40 40 45 23
   9000 Aalborg  jpw@dtf-travel.dk 

Motionsroning:
 Steen Christiansen  Ny Kærvej 20  98 16 55 49
   9000 Aalborg 
 
Orienteringsløb:  
 Aage Nielsen  Skøjtevej 1  98 38 24 17
   9230  Svenstrup J.  aan@aet-biomass.com

Gamle Aalborg Roere (GAR) 
 Michael Richter  Skelagervej 155, st. TV 98 18 13 51
   9000 Aalborg
 
Medlemsblad (ansv. red.) Allan Clausen  51 94 42 71
   Peder Skramsgade 27, 2. th roblad@denvers.dk 
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EMNE: Formanden har ordet
Af JENS-PEDER VIUM

Det var en fornøjelse at byde velkom-
men til ca. 20 nye roere, der var mødt 
op til introduktionsweekend. Mange 
af vore meget erfarne medlemmer var 
mødt op for at være med til at tage 
imod og være instruktør på de første 
roture. Modtagelsen og forankringen 
af nye medlemmer er et væsentligt 
anliggende. 

Samtidig har vi indført fællesroning 
på to faste ugedage, mandag og tors-
dag. Hensigten er, at de, der møder 
op kan regne med at komme ud at 
ro. En ro-garanti, har jeg kaldt det - 
at ingen kører forgæves til vort rohus.  

For at ro-garantien bliver effektiv skal 
der være en leder, der holder øje 
med og bidrager til, at der kommer 
tilstrækkeligt mange roere til, at der 
kan sættes hold - at kabalen kan gå 
op. På den anden side skal lederen 
også kunne regne med sine roere. Det 
sidste betyder, at roerne melder sig 
til i gruppen og taler med lederen 
om, i hvilket omfang de vil møde op. 
Fra klubbens side vil vi så organisere 
det sådan, at vi pr. e-mail informerer, 

hvis vi må suspendere ro-garantien en 
periode, fx fordi mange er bortrejst på 
grund af ferie. 

Du har stadig mulighed for at komme 
ud at ro, selv om ro-garantien er sus-
penderet. Men nu skal du selv nde 
de kammerater, du vil ro med og lave 
en klar aftale med dem. Kontaktoplys-
ningerne ndes bl.a. på medlemslisten.

Fællesroning er et blandt mange ini-
tiativer, som er blevet iværksat med 
det formål at øge aktiviteten på vandet. 
Den nye bestyrelse, som blev valgt ved 
den ekstraordinære generalforsamling 
den 28. marts, umiddelbart efter stan-
derhejsningen, har som sit fornemste 
mål at øge aktiviteten på vandet. Vi 
har en mangfoldighed af tilbud til med-
lemmerne, som du kan læse mere om 
andetsteds i dette blad. Men samtidig 
skal vi huske, at vi er en forening, 
hvor medlemmerne også er de medar-
bejdere, der skal få det hele til at fun-
gere. Derfor ligger det også bestyrelsen 
på sinde at så mange som muligt giver 
en hånd med. Vores HR-chef, Tomas 
Kristensen, og de øvrige i bestyrelsen 
er parat til at modtage dit tilsagn. Vi 
har bl.a. brug for en, der kan give Reno 
Steinke en hjælpende hånd med Ung-
domsroningen tirsdag og torsdag. Du 
nder kontaktoplysninger på side 2.
 
Den helt positive overraskelse er, at 
der er kommet gang i kaproningen. 
Den 19. april mødte knapt 20 med-
lemmer op til hvervemødet, og den 
følgende torsdag kunne man opleve 
det ellers så usædvanlige at se to 
ottere på vandet - under kyndig ledelse 
af Morten Wendt og Flemming Due.
Hvor er det glædeligt, at der atter 
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AKTIVITETSKALENDER

Maj
16. Madpakketur
29.  Langtur - Sæby - Voerså - Sæby

Juni
12. kl. 09.00 Kanin-langtur
23. kl. 19.00 Sankt Hans i AR.

August
7.  Kanindåb - fælles med ADR.
28. kl. 09.00 Fælles roning i AR, med indledende morgenkaffe.
28. kl. 13.00 Fødselsdagsfrokost.

September
11. kl. 12.45 Aalborg Regatta.
11. kl. 19.00  Regattafest i AR.

* OBS ! med forbehold for ændringer *

E n  v e l l y k k e t  f e r i e  –  s t a r te r  i  b a n k e n

F e r i e

Vi giver dig gode råd med i bagagen – og hjælper gerne 
med kontant valuta, betalings- og kreditkort, rejsechecks 
og rejseforsikringer.

Rejs i banken først.
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er kommet gang i kaproningen. Vi 
ser frem til løbsresultaterne fra  bl.a. 
Dansk Forening for Rosports Otter 
Grand Prix. 

Lad os hjælpe hinanden, så det kan 
blive alle tiders rosæson - Vejret kan 
vi jo ikke bestemme over, men vi kan 
tage højde for det!

KLUBNYT: Splinter ny robåd, Terp 
sejlet ned af fritidssker.
Af JENS-PEDER VIUM

Næppe var dåbsvandet løbet af dækket 
på vores nye dobbelt 3’er, Terp, før en 
fritidssker sejlede ind i den. Den blev 
døbt ved standerhejsningen den 28. 
marts. Og tirsdag den 13. april - første 
hverdag efter påske - skete det. Mand-
skabet på Terp var Dennis Pedersen, 
Kasper Balling og Jan Ivarsen - alle 
tre er ingeniørstuderende på sidste 
semester. De var roet en tur vestpå og 
på vej hjem bemærkede de en sker-
jolle med påhængsmotor, der kom 
sejlende imod dem. Da var usikre på, 
hvor skerjollen skulle hen holdt de vel 

for at give plads, men jollen ændrede 
pludselig kurs og sejlede direkte imod 
dem og vores nye båd. De så kun 
én løsning: At springe i vandet for 
at undgå personskade. Alle, inklusive 
skerjollens fører Preben Madsen, var 
chokerede over det skete og han hjalp 
de tre roere op i hans båd og sejlede 
dem og den havarerede robåd tilbage 
til Aalborg Roklub. Episoden blev bl.a. 
overværet fra vores slingers af Flem-
ming Due og Flemming Fuusager. Med 
deres hjælp har vi indgivet politian-
meldelse af uheldet. De har vi gjort 
af to grunde. For det første for at stå 
bedst muligt i erstatningssagen mod 
skerjollens fører. For det andet for at 
gøre de klart for havne- og andre myn-
digheder, at der rent faktisk foregår 
en trak i havnen, hvor selv de 
mest grundlæggende krav om førerens 
udsyn og agtpågivenhed er tilsidesat. 

Den politimand, der har sagen har 
oplyst, at den skal bedømmes efter 
lov om sikkerhed til søs. I den 
slags sager bliver politiet bistået af 
Søfartsstyrelsen, oplyste 
politibetjenten. Han vil nu foretage 
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afhøring af de implicerede parter 
og af vidnerne. Fordi afhøringen af 
parterne ikke er gennemført mens 
dette skrives, har jeg valgt ikke at 
gå i detaljer med hændelsesforløbet. 

Det er p.t. ikke endeligt afklaret, om 
der er tegnet en ansvarsforsikring 
for skerjollen. Velbegrundede forly-
dender vil vide, at båden er omfattet 
af en kollektiv ansvarsforsikring, og 
hvis det er tilfældet kan vi forvente, at 
vores erstatningskrav bliver honoreret.

Til trods for at skaderne for en 
udenforstående kan synes små løber 
de alligevel op i lidt under kr.  44.000. 
Når vores erstatningsopgørelse er klar, 
vil den og de tilhørende bilag blive 
ophængt på opslagstavlen ved skrive-
pulten. Det er som med biler; selv 
en lille skade har hurtigt løbe op 
i mellem 1/3 og halvdelen af den 
pris bilfabrikanten har fået for den.

Jeg forventer at kunne bringe yder-
ligere i næste nummer af medlems-
bladet. 

RONYT: Om ro-garanti gennem 15 
år.
Af JENS-PEDER VIUM

I en anden artikel har jeg lanceret 
en ro-garanti - en sikkerhed for, at 
ingen kører forgæves til vort rohus. I 
det følgende vil jeg fortælle, hvordan 
vi på morgenholdet har praktiseret 
ro-garanti gennem de seneste 15 år. 

Vi har mødtes hvert år ved stander-
hejsningen for at tale om, hvor nye, 
vi har brug for. Der skal nemlig helst 
være mere end en 1-stkker I gruppen 

for at der møder tilstrækkeligt mange 
op til ai vi altid kan sætte hold. 
Jeg har så administreret en adressel-
iste med gruppens e-mail og andre 
adresser. Hvis det på et tidspunkt 
har været småt med fremmødet har 
jeg sendt en opfordring til enten 
at møde op eller melde fra.

Hver år når vi nærmer os sommerferien 
har jeg udsendt et skema, hvor grup-
pemedlemmerne har kunnet skrive 
ind, hvilke rodage de er fraværende 
på grund af ferie eller andet. Når alle 
svar er indkommet, har jeg talt kol-
onnerne sammen, så det er let at se, 
hvor mange, der er hjemme. På den 
måde kan man også se, hvornår 
det er nødvendigt at indgå helt 
konkrete og bindende aftaler med 
to eller re rokammerater for at 
være sikker på at komme ud at ro. 

Den gensidige respekt er afgørende 
for, at en ro-garanti kan være effektiv. 
Er man tilmeldt en gruppe, skal man 
tage medlemskabet alvorligt og møde 
op rimelig ofte. Og har man indgået 
en bindende aftale, så må der ikke 
være tvivl om, at man møder op. 

Jeg har lige aftalt med med klubbens 
IT-mand, Jens Brandt, at han foreløbig 
opretter to grupper for fællesroning: 
  
 Fællesroning morgen  
rotider: tidsdag og fredag kl. 7:30 

 Fællesroning aften 
rotider: mandag og onsdag kl. 18:30

Via klubbens e-mail og opslagstavler 
vil du herefter få besked om, hvordan 
du kan melde dig til den ene eller 
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anden gruppe. 

KLUBNYT: Procedure for 
modtagelse af nye medlemmer.
Af BESTYRELSEN

Bestyrelsen har udfærdiget en proce-
dure for modtagelse af nye medlem-
mer i AR, som kan læses herunder. 
Formålet med beskrivelsen er at sikre 
en positiv og gnidningsfri indlem-
melse af nye medlemmer i klubben 
herunder at identicere hvem i klub-
ben og bestyrelsen, der har et ansvar 
i den forbindelse.  Som det fremgår af 
beskrivelsen, skal alle i klubben være 
rede til at kunne give interesserede en 
indledende orientering om AR og hvad 
vi kan tilbyde. Tanken med beskriv-
elsen er, at den skal være kendt af alle, 
hvilket er grunden til, at den trykkes 
i bladet. Beskrivelsen vil herudover 
fremgå af hjemmeside samt hænge på 
opslagstavlen i klubben. Bestyrelsen 
arbejder i den forbindelse på udformn-
ing af relevant brochuremateriale samt 
en opdatering af klubbens reglement.

Følgende aspekter kommer i spil, når 
et nyt medlem ankommer til klubben:

a)  Orientering om Aalborg   
 Roklubs produkter
b)  Uddannelse 
c)  Indmeldelse
d)  Anvisning af skab, udlevering 
 af nøgler

Ad a: Orientering

Hvis det nye medlem ankommer til 
klubben sammen med et ‘ældre’ 
medlem, kan vedkommende vælge at 
orientere det nye medlem om Aalborg 
roklubs produkter. Til støtte for ori-
enteringen skal klubben have en bro-
chure, der indeholder en oversigt 
over produkterne og oplysning om 
kontakt-personer og/eller hvor 
nærmere oplysninger kan indhentes. 

Hvis det nye medlem ankommer alene, 
har ethvert medlem pligt til at give det 
nye medlem en ind-ledende orienter-
ing jf. ovenstående og om det videre 
forløb i processen.

Ad b: Uddannelse
Uddannelse forestås af HR-chefen, der 
stiller med uddannede instruktører. 
De konkrete kursusakti-viteter aftales 
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mellem HR-chefen og den/de rele-
vante af rochefens afdelingsledere.
Fx aftales kaninuddannelse i inrigger 
mellem HR-chefen og lederen af 
motionsafdelingen.

Ad c: Indmeldelse
Et potentielt medlem kan evt. gives 
en prøvetur, men det er ikke reglen. 
Den underskrevne indmel-delsesblan-
ket, der forendes i bådehallen, skal i 
underskrevet stand aeveres til roche-
fen eller et andet bestyrelsesmedlem. 
Den, der modtager indmeldelsesblan-
ketten, skal aevere den til kon-
tin-gentkasseren, der er ansvarlig 
for medlemsdatabasen. Kontingent-
kasseren meddeler umiddelbart da-ta 
på det nye medlem til kommunika-
tionschefen, der sørger for at tilsende 
det nye medlem et ek-semplar af 
klubbens vedtægter og reglement 
sammen med en velkomstskrivelse.

Aevering af indmeldelsesblanket 
udløser kontingentopkrævning og 
abonnement på medlemsbladet. Hvis 
der er anført e-mail adresse medfører 
det tillige abonnement på klubbens 
e-mail nyhedsbreve.

Ad d: Anvisning af skab og nøgler til 
fordør
Når et medlem er meldt ind, skal han 
tilbydes et skab i omklædningsrummet 
og nøgle til fordøren. Udleveringen af 

nøgler foretages af logistikchefen eller 
den person, som på dennes vegne 
forestår denne opgave. Melding til 
såvel HR-chefen som økonomichefen 
med henblik på gebyropkrævning og 
registrering i medlemskartoteket. 

KLUBNYT: Kanin Langtur
Af JESPER WINTHER
 
DEN 12 JUNI 2004, KL.09:00  
 
Så er det tid for årets Kanin-langtur. 
HUSK selvom du ikke er kanin 
længere er det stadigt muligt at delt-
age.  
 
Turen er GRATIS - DET KOSTER KUN 
BLOD, SVED OG TÅRER at deltage.  
 
Udbyttet er samvær med kaninerne 
og andet godtfolk, sandsynligvis 
roere, hvilket skulle betyde en hyggelig 
dag.  
 
Turen vil sandsynligvis gå til Gjøl - dog 
bestemmer vejret distinationen.  
 
Udover din person, som er frisk 
og veloplagt, bedes du overveje at 
medbringe en madpakke samt 
drikkevarer og en til lejligheden 
passende påklædning.  
 
Af praktiske årsager er det nødvendigt 
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med tilmeldning sidste frist er den 
10 juni 2004. Tildmelding kan ske til 
undertegenede eller på opslag i klub-
ben. 
 
Jesper Winther, jpw@dtf-travel.dk eller 
jpw@winther.mail.dk 
     
KLUBNYT: Nye  medlemmer
Af  BESTYRELSEN

Jens Chr. Binder Jensen 
Morten Christian Larsen 
Morten Klitgaard Pedersen 
Niels Wittrup Andersen 
Anders Kaa 
Esben H. Thorning 
Thomas Larsen 
Henrik Breck 
Johan Lorasch Seimann 
Mads Bach-Sørensen 
Jesper Panduro 
Jens Teisen 
David Kiølseth 
Thomas Bøje-Nielsen 
Morten Nielsen 
Michael David Pedersen 
Christian Kold 
Ole Kold 
Christoffer Kold 
Esben Urbak 
Jeppe Hübertz Vesterbæk 
Rasmus Eriksen 
Jens Hessel 

KLUBNYT: Roede km fra år til år
Af  BESTYRELSEN

Hvordan er sæsonen 2004 så startet, 
er aktiviteten steget?

Her lidt statistik set fra sæsonstart 

indtil d. 5. maj i de enkelte år.
I forhold til de sidste 3 sæsonner så 
er der en klar fremgang at spore. 

 Kilometer antal roere
2004 4764  123
2003 3695  123
2002 3488  101
2001 2484  108
2000 4819  112
1999 4593  109
1998 4326  115
1997 3099  108
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Det er lettere at snakke økonomi med en, man kender - for begge 
parter. Hos os har du en fast rådgiver, som efterhånden får et godt 
kendskab til dig og din økonomi. Det sparer mange forklaringer og 
betyder, at du altid får en seriøs personlig rådgivning.

Hos os får du din egen faste rådgiver
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- at materiale SKAL sendes til 
roblad@denvers.dk. Sendes til andre 
adresser, vil modtagelsen og publika-
tionen ikke være givet. Formatet bør 
være .doc eller .rtf !

- rochefen har egen parkeringsplads.

- teamtorsdag roer med ungdomsro-
erne

- benzin er en knap ressource

- frank går igen… bådnavnet!

- at der var to ottere på vandet 
den 15. april; det er længe siden 
det sidst er sket på en almindelig 
træningsaften.

REDAKTION:
Allan Clausen (ansv.) 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.

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

5. JULI 2004
materiale SKAL sendes til 

roblad@denvers.dk
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