
Standerhejsning 2001 
søndag den 1. april kl. 10:00 

Nr. 2                                             Marts 2001                                60. Årgang 

AALBORG ROKLU
M       E       D       L       E       M       S       B       L       A       D 

Når standeren er oppe, er det med at komme på vandet! 
 
Efter standerhejsningen hos Damerne er der frokost i klubhuset kl. 12:00. Pris kr. 90,00. Tilmel-
ding på opslagstavlen eller til Svend Langer, tlf.: 9824 1434  eller e-post: sol@post9.tele.dk. 
 
Lørdag den 24. marts kl. 09:00 er der forårsrengøring af klubhuset. Læs mere på side 6. 

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

Næstformand, ØKO (kasserer): Ahornvej 32                                9824 1434 
 Svend Langer                            9440 Aabybro                              sol@post9.tele.dk 
 

Næstformand, ADM                  Christiansgade 9                          9812 8783 
 Henning Spliid                         9000 Aalborg                              hspliid@ofir.dk 
 

Sekretær:                                   Poul Paghsgade 6b, 2.tv.             9812 3618 
 Tomas Kristensen                     9000 Aalborg                              tkr@edbgruppen.dk 
 

Kontingentkasserer:                   Scheelsmindevej 41                     9818 6818  
 John Fl. Larsen                         9200 Aalborg SV                        jfl@mail.sonofon.dk 
 

Aktivitetsformand:                     Se Adm. Næstformand 
 

Kaproningschef:                        Præstemarken 9                            9813 7548 
 Frank Petersen                          9000 Aalborg                                        
 

Rochef:                                      Aladdinvej 7                                9832 3187  
 Mikael Hermansen                   9260 Gistrup                               aladdin7@ofir.dk 
 

Ungdomsleder:                          Vestre Fjordvej 30, 2. tv.             9813 1532 / 2536 7740 
 Anders Christensen                   9000 Aalborg                              Anders@showproduction.dk 
                                                   
Materielforvalter:                       Borgergade 15                             2525 4418       
 Finn Laursen                             9362 Gandrup                             fla@semco.dk 
 

Husforvalter:                              Solsortevej 13                              9811 4156 
 Jens Saxtorff                             9000 Aalborg                              fax 9811 7605 
 
 
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 
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Formanden 
har ordet! 

 
 
En ny og meget spænden-
de rosæson står for døren.  
 

Standerhejsningen finder sted 1. april 2001 
kl. 10.00.   
Der er travlhed og stor aktivitet i bådhallen. 
De sidste bådhold arbejder flittigt på at sikre, 
at romateriellet er trimmet og i orden til en 
forhåbentlig lang sæson målt i antal roede ki-
lometer. 
 
Generalforsamlingen er vel overstået, og be-
styrelsens sammensætning kan du se på side 2. 
 
Din Bestyrelse 
Den nyvalgte bestyrelse har opsat en række 
visioner for den  kommende sæson, og der 
spores en stor idérigdom og arbejdsglæde i ro-
klubben og i bestyrelsen - det er som om for-
året har fat i roklubben. 
  
Din Rochef - Mikael Hermansen 
Den nye rochef vil arbejde for en koncentreret 
roinstruktion så nye roere får mulighed for så 
hurtigt som muligt at blive frigivet.  
Der indføres én - måske to faste roaftener - 
hvor medlemmerne får mulighed for at ro med 
andre end de faste hold, der eksisterer.  
Rochefen vil også motivere til længere roture, 
ligesom der planlægges forskellige langture.  
Rochefen bemærker, at der afholdes kortturs-
styrmandskursus den 7. april 2001. 
Rochefen har overvejelser om en grundig op-
rydning i “langtursrummet”. 
Rochefen har ønsker om “slides” til motions-
rummet - så roergometre kan sammenkobles så 
dine evner til at følge  “rotakten” kan forbed-
res. 
 
Din Materielchef - Finn Laursen 
Materielchefen er gået i gang med planer om 
at genetablere klubbens værksteder så alle roe-
re får mulighed for at deltage i bådvedligehol-

delse gennem hele sæsonen - se andetsteds i 
bladet. 
 
Materielchefen vil sørge for, at der snarest bli-
ver en gennemgang af hele klubbens bådpark 
for at vurdere kvaliteten af vort materiel og 
hvad der er behov for.  Det kan være at der 
skal udfases både, der ikke længere anvendes. 
Dette gælder også alt det grej, der placeret på 
1. sal.   
 
Din Ungdomsrochef - Anders Chr. Chri-
stensen 
Ungdomsrochefen er begyndt at se sig om ef-
ter en assistent, så der altid vil være en ung-
domsleder til stede på de aftalte dage og  afte-
ner for ungdomsroerne.  
 
Ungdomsrochefen har flere spændende arran-
gementer for ungdomsroerne under planlæg-
ning. Når Robladet udkommer, er det første 
arrangement i Brønderslev måske gennem-
ført ? 
 
Ungdomsrochefen har forskellige overvejelser 
om “ungdomslokalet” på 1. sal. 
 
Der er planer om et ungdomsrostævne i Nord-
jysk Kreds - mere herom i næste nummer. 
 
Din Kaproningschef - Frank Pedersen 
Kaprochefen tager sig af de unge mennesker 
som har ytret stor interesse for kaproningen. 
Der mærkes en glæde og forventning hos 
kaprochefen over, at der fortsat er interesse for 
kap-rosporten. Kender du nogle unge menne-
sker som kunne informeres og blive interesse-
ret i at tage del  i træningen, bedes du straks 
kontakte Frank. Frank assisteres i nødvendigt 
omfang af  Jens Saxtorff. 
 
Din Husforvalter - Jens Saxtorff 
Husforvalteren er i den heldige situation, at 
der blev nedsat et husudvalg, som nu vil delta-
ge i gennemførelsen af de opgaver, der er prio-
riteret for den kommende sæson, hvilket er 

(Fortsættes på side 4) 
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(Fortsat fra side 3) 
omklædningsfaciliteterne, dernæst første salen 
og endelig den generelle vedligeholdelse. Der 
nedsættes arbejdsgrupper  til at udføre arbej-
det.   
 
Din aktivitetsformand - Henning Splid 
Den administrative næstformand vil kaste sig 
over en række aktiviteter til glæde for med-
lemmerne, f. eks. muligheden for at “åbne” 
køkkenet på faste aftener. Han starter ganske 
vist sæsonen med at rejse ud i den store ver-
den - men så får vi nok en lang rejsebeskrivel-
se i de næste numre af robladet - og ny inspi-
ration til attraktive aktiviteter i roklubben.  
 
Rochef ordningen med landvagter viderefø-
res - i skrivende stund overvejes mindre æn-
dringer. 
 
Din Sekretær - Thomas Kristensen 
Har du behov for hjælp til opslag eller andet, 
er du velkommen til at kontakte sekretæren. 
Sekretæren planlægger at opsætte en postliste, 
så alle medlemmerne kan se en oversigt over 
den post som roklubben modtager. Er der no-
get der har din interesse - så henvend dig til 
sekretæren. 
 
Din Formand Gregers S. Gregersen, din 
Næstformand ØKO Svend Langer, din 
Kontingentkasserer John F. Larsen (det er 
ham der blandt meget andet udleverer nøg-
ler til klubben) og vor bestyrelseskonsulent 
Poul Wendt. 
Forsøger efter bedste evne at klare det mere 
administrative og historiske arbejde for klub-
ben. Du er altid velkommen til at kontakte os. 
 
Din IT - kontakt Jens Brandt 
Modtager gerne informationer om arrange-
menter af interesse for Aalborg Roklubs med-
lemmer til opsætning på klubbens hjemmesi-
de. 
 
Udvalg/arbejdsgrupper 
Det er klart, at de beskrevne initiativer kun 
bæres igennem med en stor opbakning fra ro-
klubbens mange medlemmer. Derfor vil vi og-
så oprette en række mindre udvalg, hvor med-

lemmerne får mulighed for at  yde en indsats 
til fælles glæde og  gavn for din roklub. Ud-
valg som kan påtage forskellige arbejdsopga-
ver, som opstår i løbet af sæsonen.  Der er en 
række små og større arbejder der trænger sig 
på. F. eks. har roklubben et par flagstænger 
mod vejen, der trænger til en overhaling. Aal-
borg Roklub skiltet over fordøren hænger lidt 
med bogstaverne. Trappen fra førstesalen til 
bådpladsen trænger til at få banket rusten af 
og efterfølgende maling. Og så er der forsla-
get om anlæg af en petanquebane. Det vil 
næppe være realistisk at anlægge den langs 
bolværket, idet det må forudses, at den skylles 
væk ved højvande, men der er måske alterna-
tive placeringer, der kan overvejes. Men først 
må den samlede anvendelse overvejes - i hvil-
ket omfang vil den blive brugt?  
 
Hvem tør deltage i det aktive arbejde 
Som det vil fremgå af ovenstående, arbejder 
bestyrelsen på at fordele arbejdsopgaverne så 
bredt ud i klubben som muligt. Derfor er alle 
velkomne i bestyrelseslokalet eller på opslags-
tavlen med idéer til aktiviteter og deltagelse i 
klubbens liv.  Det forudsætter alene en aktiv 
indsats og en idé om egen deltagelse. Du kan 
altid invitere bestyrelsen til en drøftelse af  
dine idéer om klubbens aktiviteter over en 
kop kaffe på første sal. 
 
Ny båd 
Der arbejdes på at anskaffe en ny  2årers in-
rigger, og da der er en lang leveringstid på 
nye både, vil der i løbet af foråret blive afgivet 
ordre på en sådan. Denne bestilling koordine-
res med Dispositionsfonden og GAR. Det 
kunne måske være en udfordring for GAR til 
at danne en gruppe til indsamling af økonomi-
ske bidrag til bådkøbet ??  
Har du kendskab til en brugt 2årers, der er til 
salg, er du velkommen til at kontakte bestyrel-
sen.  
 
GAR 
I GAR har vi en stor kreds af roere, som gen-
nem tiden har ydet mange arbejdstimer til 
gavn for  roklubben. Jeg ser frem til at dette 

(Fortsættes på side 5) 
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(Fortsat fra side 4) 
fortsætter med samme ildhu, og ser frem til en 
aktiv deltagelse i de udvalg, der nedsættes.  
 
Ny sæson 
Har jeg opfattet alle ovenstående  udsagn kor-
rekt - og det har jeg!!  Så kan jeg kun opleve 
det  som  en aktiv og herlig måde at byde den 
nye sæson velkommen på - så tag udfordrin-
gerne op og få endnu mere ud af  din roklub. 
Der vil til stadighed være bestyrelsesmedlem-
mer, der er parate til at hjælpe med at fremme 
dine forslag til aktiviteter. 
 
Dit Roblad 
Og bemærk venligst dette blad - det er dit Ro-
blad - brug det flittigt med dine indslag og ar-
tikler - har du brug for hjælp så kontakt John 
F. Larsen eller Jens-Peder Vium, der gerne 
hjælper dig på vej med et spændende indlæg, 
kritik, forslag eller ros. 
 
Afsluttende vil jeg foreslå, at når I sidder inde 
i omklædningen, saunaen, står og reparerer en 
båd, eller måske er ude og ro i en af klubbens 
robåde - og der får en god eller dårlig idé - så 
send den videre til bestyrelsen - i stedet for at 
den hænger og svinger i vinden. 
 
Din Formand 
Har forskellige overvejelser om ændring af 
informationstavler i roklubben. Har du gode 
idéer kan der etableres et samarbejde om at 
finde en samlet løsning for alle opslagstavler 
mv. i  klubben. 
 
Nu har jeg ikke glemt, at vi har en række 
“nøglepersoner” - der vil snarest komme et 
opslag  hvor vi udvider antallet af  “nøgleper-
soner”  så du altid er ájour - indtil da: Se side 
2 i dit roblad.      
 
                                     Med venlig hilsen 
                                     Gregers S. Gregersen 
                                     formand 
 
 
 
 
 
 

Vi er nu kommet til et nyt år, og så er det, at 
man skal sige en masse godt om det foregåen-
de. Ja, man må faktisk gerne pynte lidt på det, 
for at det skal se godt ud. Det har jeg nu ikke 
tænkt mig at gøre, kun lidt.  
 
Året er startet, fuglene kvidrer og alle er gla-
de, for nu er det standerhejsning (Det er år 
2000 jeg taler om nu!). Solen skinner, og vin-
den er mild og frisk fra syd. Fjorden står blik 
og alle bådene er på vandet i et væld af glade 
stemmer og Frank, som råber lidt hist og 
her…NOT!!! 
 
År 2000 var året hvor vandet var dårligt og 
vinden var kold. Næsten ingen kom på van-
det, og kilometerstatistikken er i bund. Kun 
nogle hårdføre ungdomsroere trodsede de vil-
de bølger og hvide skumsprøjt og kom på 
vandet. Det var selvfølgelig mine ungdomsro-
ere, som var stærke nok til det. Skoleroningen 
forløb nogenlunde, der var mange med, rigtigt 
mange med. Og sådan skal det jo være.  
 
I dette år, som vi nu kommer til, skal der være 
flere ungdomsroere (fed plan, ik’). Men det 
k r æ v e r  n o ge t  h j æ lp  f r a  n o gl e 
”ungdomsroningsudvalgspersonalemedhjælpe
re”. Dette udvalg skal hjælpe til, når der er 
ungdomsaften, og når der er nogle arrange-
menter. (ring til mig på tlf. 98131532)     
Jeg vil være tovholder for dette udvalg, så I 
skal ikke være bange for at møde op. I sidste 
ende er det jo ungdomsroerne, der skal have 
det bedre, ikke sandt 

 
Anders Christensen 
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Forårsrengøring 
 
Der indkaldes til forårsrengøring af  klubhus 
såvel inde som ude. 
 
Start Lørdag den 24. marts kl. 0900 
 
1 morgenkaffe 
2 inddeling i arbejdshold 
3 arbejde 
4 evt. 
 
Der er arbejde nok til alle. 

Bestyrelsen 
 

Både 
Bådklargøring: 
Efter at jeg lidt sent på vintersæsonen fik pub-
liceret sammensætningen af “bådholdene” og 
lister med omfanget af vedligeholdelsesarbej-
derne på de enkelte både, har det været en for-
nøjelse at se aktiviteten i bådhal og værkste-
der. Når jeg, enten pr. telefon eller ved frem-
møde i klubben, har hjulpet de forskellige 
hold i gang med materialer og reservedele, har 
jeg hver gang mødt nogle herlige rokammera-
ter med humøret i top og masser af “gå på 

mod”. Ofte har holdene talt betydeligt flere 
roere, end jeg havde sat på holdet, i flere til-
fælde er medlemmer, som stort set ikke figure-
rer på rostatistikken, dukket op for at deltage i 
kammeratskabet og hyggen omkring vedlige-
holdelsesarbejdet- og vel ikke mindst den i 
nogle tilfælde overdådige forplejning, som 
man er samledes om efter dagens arbejde. Så-
dan skal det være!!! 
 
Jeg håber I holder gejsten oppe og får bådene 
samlet, så de er helt klar til at komme på van-
det efter standerhejsningen. 
 
Til de hold, som endnu ikke er kommet i gang, 
kan jeg kun sige: Saml holdet og lav et par go-
de og hyggelige dage ud af arbejdet, bådene 
har ikke været så meget på vandet og opgaver-
ne er derfor absolut overskuelige. Slå på trå-
den hvis i mangler materialer eller gode råd. 
 
Værksteder: 
Vi vil i den kommende sæson forsøge at få 
ryddet op på vore værksteder, så de kan blive 
mere indbydende og tilgængelige. I forbindel- 
 

(fortsættes på side 7) 
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(fortsat fra side 6) 
se med oprydningen skal vi nok have oplagt 
eller afhændet noget af det materiel, som al-
drig bliver brugt. Så det må vi nok have en 
snak med kaproerne om. Meningen er, at det 
skal være til at komme til i værkstederne, uden 
først at skulle flytte en hel bådpark. De ting 
som ligger på hylderne, skal være brugbare 
reservedele og ikke bare gamle udskiftede be-
slag og stumper til for længst skrottede både. 
 
Det er også meningen, at vi skal have samlet 
værktøj og reservedele i værkstederne i stedet 
for at disse ting nu er gemt væk i forskellige 
omklædningsskabe. Mit problem er bare, at al 
tidligere erfaring viser at både værktøj, reser-
vedele og forbrugsvarer som lak lim og skruer 
forsvinder fra åbne lagre. Hvad skal vi gøre? 
Lave video overvågning? 
 
Jeg håber at det udvalg / arbejdsgruppe, som 
vi fik opstartet på generalforsamlingen kan 
hjælpe med råd og dåd. Det vil i øvrigt  være 
fint med et par mand mere i dette udvalg, så 
kom ud af busken, hvis du har lyst og kræfter. 
 
HUS 
Baderum: 
Vi har i vinterens løb fået renoveret beklæd-
ningen i vores baderum, så det nu er en ren 
fornøjelse at komme i baderummet. I skriven-
de stund mangler der endnu nogle montagear-
bejder, men vi når nok det hele.  
 
Da baderummet alligevel var lukket i et par 

uger, benyttede jeg lejligheden til at få sauna-
døren afmonteret og få skiftet hjul i skydedørs-
skinnen, så glasdøren nu igen kører let. Da jeg 
havde både skydedøren og den ene side af det 
faste glasparti afmonteret, havde jeg samtidig 
mulighed for at få afkalket og pudset begge 
sider af alle ruder i saunaen. Det ser godt ud, 
så lad venligst være med at slaske våde øl eti-
ketter op på saunaens ruder og vægge. De er 
ikke til at få af igen, når de først er tørret i den 
gode varme. 
 
Køkken: 
På 1. salen har vi fået køkkenet sat i stand med 
maling og nyt linoleumsgulv som erstatning 
for det meget ulækre og iturevne gulvtæppe, 
som var der før.  Eftermiddagsroerne har givet 
et flot nap med i forbindelse med både de og 
genmontering af bordplade, opvaskemaskine, 
køleskab, komfur og fryser, som måtte fjernes, 
for at gulvlæggeren kunne komme til at lave et 
ordentligt stykke arbejde. Efterfølgende har 
Martin Olsen, sammen med sin kone Ellen, 
gjort rent i skabe og skuffer. Martin har også 
tilbudt at optælle alt vort service, så vi kan få 
suppleret op til 70 personer, som der tidligere 
har været service til. Køkkenet er blevet læk-
kert, så pas på det, og hold det rent og rydde-
ligt.  
                                     Med venlig hilsen 
                                     Finn Laursen 
                                     Materielforvalter 
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Goddag og farvel 
Udmeldte 
Erling D. Christensen 
Lars Jakobsen 
Anders Foldager 
Karsten Flugt 
Velkommen til nye medlemmer 
Morten Berg-Christensen 
Brian Laursen 
Jens Krustrup 
Peter List Andersen 
Jesper Porsmose 
Peter Bomholt Hansen 
Thomas Larsen 
Jacob Mandal Hermansen 
                                      
                                      John F. Larsen 

 
Er der hvaler i Limfjorden ? 

 

Ja, det er der faktisk - morgenroere har flere 
gange set mindre grupper af marsvin i Hasse-
ris bugt, og så sent som 23. februar er der ob-
serveret  en delfin ved Feggesund. 
 
Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og Zoolo-
gisk Museum i København har indgået et sam-
arbejde, om dels at opdatere vores viden om 
hvaler - indsamlet af sejlere, strandgæster og 
andre, dels at formidle denne viden så bredt 
som muligt.  

 

Projektet er interesseret i alle observationer af 
hvaler, og her kan du bidrage med dine obser-
vationer. Hvis du ser marsvin ( eller andre 
hvaler ), så skal du notere dig tid, sted, antal 
og art, og rapportere til projektet. 
 
Der bliver i bådehallen ophængt postkort, som 
kan benyttes til indrapportering - eller du kan 
kontakte Fokus på Hvaler på telefon 76 12 20 
50 eller e-mail til : fokus@hvaler.dk 
 
Marsvin 
Som er den mest sandsynlige gæst i Limfjor-
den er en lille tætbygget hval uden veldefine-
ret næb. Midt på ryggen sidder en lille trekan-
tet op til 20 cm høj rygfinne, der på forkanten 
er forsynet med hudknuder eller tuberkler. 
Størrelse: Voksne dyr er typisk mellem 130 og 
180 cm lange og vejer mellem 50 og 90 kg, 
men dyr på over 2 m er dog flere gange blevet 
målt.. Nyfødte er ca. 75 cm lange og vejer 
mellem 8 og 10 kg. 
 
Du kan finde flere oplysninger om projektet 
på Internettet på www.hvaler.dk, hvor du også 
kan læse om aktuelle observationer 
 

John  F. Larsen 

VORES GRAVØR ER

C.W. Schøllhammer
V/ JOHN CHRISTIANSEN

Danmarksgade 13, Telefon 98 12 91 35
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I anledning af min 80 års dag. 

Kære Aalborg Roklub! Kære gæster! Kære 
damer, der tog tørnen i køkkenet! 
 
Jeg er jer alle en stor tak skyldig. I gjorde da-
gen stor og festlig. Da jeg ankom med min 
familie og så, hvad der var af mennesker, og 
hvad der var stillet an for min skyld, rykkede 
det noget i nervebanerne, jeg var meget be-
novet og beæret. Mange tak for de mange ga-
ver. 
                                                              Frank 

 
 

Lidt om kontingent og nøgler  
 

Er du flyttet? Eller har du afsluttet din ud-
dannelse? 

Så skal du huske at give roklubben besked. 
 

De fleste af de oplysninger, som vi har regi-
streret i vort medlemskartotek, kan du se på 
medlemslisten i roklubben. 
 

Hvis du flytter, eller der er andre ændringer 
til disse oplysninger, så giv besked til kontin-
gentkassereren. 
                                               John F. Larsen 

 
 

Nøgler til skabe og døre 
Alle medlemmer kan få udleveret nøgle til 
skab og c-nøgle til hoveddør. Hvis du mang-
ler nøgler, kan de bestilles ved kontingent-
kassereren. Der opkræves nøgledepositum på 
kr. 50,- pr. nøgle. 
 

Ombytning af gamle b-nøgler 
B-nøgler kan ikke længere anvendes til for-
døren. 
I forbindelse med ændring af adgangsforhold 
til motionsrummet er låsen på fordøren æn-
dret, så der skal bruges en C-nøgle. 
Hvis du stadig har en B-nøgle, så skal den 
byttes. 
 

Kontakt mig - drop en seddel i klubbens 
postkasse - eller send en e-mail til jfl@mail.
sonofon.dk. 
 

John F. Larsen 
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KONTINGENT 2001 

 
Opkrævningsperioder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle opkrævninger betales forud. Girokort udsendes ca. 2 uger før indbetalingsfrist. 
 
Helårlig kontingentopkrævning: 
Alle medlemmer kan efter ønske blive opkrævet kontingent én gang årligt og derved opnå rabat. 
Opkrævningen vil så blive udsendt sammen med 1. rate. 
 
Kontingent (gældende fra og med 2. rate i år 2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ved for sen indbetaling opkræves et rykkergebyr pr. gang på kr. 50,00. 
 

 
 
 

(fortsættes på side 13) 

Rate Fra Til Kontingentdage 

1 01-03-2001 30-04-2001 61 dage 

2 01-05-2001 30-06-2001 61 dage 

3 01-07-2001 31-08-2001 62 dage 

4 01-09-2001 31-10-2001 61 dage 

5 01-11-2001 28-02-2002 120 dage 

Gruppe Rater Pr. rate I alt Helårlig 

Ungdomsroere 5 155,00 775,00 725,00 

Under uddan-
nelse 

5 205,00 1025,00 925,00 

Senior 5 285,00 1425,00 1.325,00 

Over 65 år 5 205,00 1025,00 925,00 

Passive 1 150,00 150,00 150,00 
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Nye medlemmer 
Nye medlemmer betaler fra førstkommende kontingentopkrævning. Der opkræves ikke indmel-
delsesgebyr. 
Depositum for Nøgler 
Der betales kr. 50,00 i depositum for hver fordørs- eller skabsnøgle. Beløbet opkræves sammen 
med kontingentet med benævnelsen indmeldelsesgebyr. Beløbet betales tilbage, når nøglerne 
afleveres igen, hvis man ikke er i kontingentrestance. 
                                                                                                                                         p.b.v 

                                                              Svend Lan-
ger                                                                     

Innovation & Quality Management 

Ungdomsroer Medlemmer der er under 19 år ved kalenderårets udgang. 

Under uddannel-
se 

Medlemmer, der er fyldt 19 år ved kalenderårets start, og er i gang 
med at uddanne sig på gymnasium, universitet eller anden læreanstalt. 
Herudover også medlemmer, der står i lære til reduceret løn. Medlem-
mer, som er under uddannelse, må hvert år senest den 16. august aflevere 
en skriftlig erklæring om, at de fortsat er under uddannelse. I modsat 
fald overgår de til gruppen for senior. Arbejdsløse kan ikke komme ind 
under denne kategori. 

Senior Alle medlemmer, der er fyldt 19 år ved kalenderårets start, og ikke opfyl-
der en af de øvrige betingelser. 

Over 65 år Alle medlemmer, der er fyldt 65 år ved kalenderårets start. 

Passive Hvilende medlemmer med begrænsede rettigheder i klubben. De har kun 
ret til een rotur pr. år, herudover dog en tur i sculleren Passiv, samt at 
benytte badefaciliteterne. De har ikke stemmeret på generalforsamlin-
gen. 

(fortsat fra side 12) 
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Aalborg Roklubs Ærestegn til Søren 
Hæk 

 
Tildeles måske for få medlemmer!!!  Men 
bestyrelsen har fundet en  meget vedkom-
mende anledning til at tildele denne ære til 
Søren Hæk, der var formand i perioden 
1994 – 2000 og som utrætteligt og uegennyt-
tigt har arbejdet til fremme for Aalborg Ro-

klub. På den netop afholdte generalforsam-
ling blev Søren tildelt dette Ærestegn. Endnu 
engang tillykke og tak for indsatsen - og og-
så for dit tilsagn om fortsat deltagelse i en-
keltstående opgaver for Aalborg Roklub. Det 
er naturligvis også noteret, at du nu er valgt 
som medlem af GAR´s bestyrelse. 
 
Med rohilsen - og et håb om at se din ro-
kilometerstatistik stige betragteligt, nu hvor 
bentøjet synes i god fremgang. 
 

                                                                          
                                                              G r e -
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

Se Franks 
kommentar 

til situationen 
på side 10. 

Red. 

Søren Hæk ved standerhejsningen 1998. 
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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. 

 
AKTIVITETSKALDENDER 

 
24. marts    Forårsrengøring af klubhuset       6 
  1. april     Standerhejsning                           1 
  7. april     Korttursstyrmandskursus             3 
12-13-14. april O-løb: A2-løb i Fussing Skov 
11. Maj.     O-løb: D-løb, NJM, lang 
                   i Uggerby 
24. Maj      O-løb: Ds-løb, NJM stafet 
                  i Vester Thorup 

at Peter Gadegaard skal være far - ca. 7. juli. 
at det er skolelæreren Svend Gert, der fandt på 

at Ryå-huset skulle hedde Trøstens Bolig. 
at det også var Svend Gert der i træ lavede 

navneskiltet til hytten. 
at kilden til ovennævnte oplysninger er vort 

velærværdige medlem Carl F. Støckel. 
at Frank fyldte 80 den 3. februar. 
at Frank havde frabedt sig gaver i den anled-

ning. 
at der nu alligevel var en lille sammenkomst i 

klubhuset den 3. februar. 
at Søren Hæk gav fødselaren mange både 

knoppede og varme ord med på vejen 
at der ud over unge og gamle fra vor egen 

klub bl.a. var mødt 5 mand fra Jyllandsot-
teren. 

at Jyllandsotteren består af en flok gamle kap-
roere, der efter 30 års pause har genoptaget 
træningen.  

at Frank er styrmand og træner for Jyllandsot-
teren. 

at Hans Ulriksen fra Jyllandsotteren fortalte 
historier om konsekvenserne af, at Frank 
låste døren for at få ro om natten forud for 

en regatta i Bærum – for mange år siden. 
at robladet faktisk bliver læst med stor begej-

string i flere dele af Verden; redaktionen 
har modtaget taksigelser fra både Grønland 
og USA. 

at i gamle dage var bestyrelsen iført grå ben-
klæder og mørkeblå blazer med påsyet 
klubemblem, når de sad til højbords ved 
generalforsamlingen. 

at det er nye tider! 
at ungdomsroerne i AR, ADR og ÆGIR har 

modtaget 3000,- kr. fra SIFA's TV-bingo 
som støtte til fælles ungdomsarrangement. 

at pengene skal hentes i tv-studiet. 
at du kan komme på sejlads med Jens Krogh 

på 2. sommertogt fra 7-14 juli,  
at der ikke er plads i bladet til redaktørens 

kommenterede referat af generalforsamlin-
gen.  

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

HUSK DET NU!HUSK DET NU!HUSK DET NU!HUSK DET NU!
DEADLINE FOR STOF
TIL NÆSTE NUMMER

ER 4. MAJ 2001
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Postbesørget blad (9000 AB)
Bladnr. 5 0 0 6 5

VINOLIO 
Rantzausgade 5 
9000 Aalborg  
9811 1452 

Italienske vine og olivenolie.  


