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Standerhejsning 2002
Søndag den 7. april kl. 10:00

Program:
? Tale v/ formanden
? Uddeling af kilometernåle
? Tegning af bidrag til KAPfonden
? Fællessang mens standeren
sættes.

Kl. 11:00 er der standerhejsning
i ADR.

Kl. 12:00: Frokost i klubhuset
Tilmelding på opslag i bådhallen eller pr. e-mail til sekretæren.
Familie og venner er velkomne.
Du kan også tage på en rotur!

BESTYRELSEN 2002

Aalborg Roklubs bestyrelse
Formand:
Gregers S. Gregersen

Magsvej 17
9000 Aalborg,

9813 1622
gsgregersen@sbsby.dk

Øko. næstform. (kasserer):
Svend Langer

Ahornvej 32
9440 Aabybro

98 24 14 34
sol@post9.tele.dk

Adm. Næstformand:

P.t. vakant.

Sekretær:
Tomas Kristensen

Poul Paghsgade 6b, 2.tv.
9000 Aalborg

9812 3618 / 2527 7246
tkr@edbgruppen.dk

Kontingentkasserer:
John Fl. Larsen

Scheelsmindevej 41
9200 Aalborg SV

9818 6818
jfl@mail.sonofon.dk

Aktivitetsformand:
Henning Spliid

Christiansgade 9
9000 Aalborg

9812 8783
hspliid@ofir.dk

Kaproningschef:
Frank Petersen

Præstemarken 9
9000 Aalborg

98 13 75 48

Rochef:
Mikael Hermansen

Aladdinvej 7
9260 Gistrup

9832 3187
aladdin7@ofir.dk

Ungdomsleder:
J.F. Kennedys Plads 45, 4. sal, vær.5 2539 4262
Jacob Ladefoged Christensen 9000 Aalborg
Allan Clausen
Klarup Kirkevej 36
98 31 73 51
9270 Klarup
denver@klarupnet.dk
Materielforvalter:
Finn Laursen

Borgergade 15
9362 Gandrup

2525 4418
fla@semco.dk

Husforvalter:
Lars Henrik Topp

Ledavej 95
9210 Aalborg SØ.

98 14 68 95
Lars.H.Topp@gvdnet.dk

MORGENRONING
Karl Johan Thomsen

Gl. Hasserisvej 123
9000 Aalborg

9818 5518

EFTERMIDDAGSRONING
Carl Fr. Støckel

Klintevej 9
9000 Aalborg

9818 4243

KAPRONING

Frank Pedersen

Se bestyrelse

MINIRONING

Frank Pedersen

Se bestyrelse

ORIENTERING
Aage Nielsen

Skøjtevej 1
9230 Svenstrup J.

9838 2417
aan@aet-biomass.com

NØGLEPERSONER
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GAMLE AALBORG ROERE Glucksvej 17, Frejlev
Hans Nygaard-Pedersen
9200 Aalborg SV.

9834 3053

MEDLEMSBLAD (ansv. red.) Skindbjergvej 5
Jens-Peder Vium
9520 Skørping

9839 1833
iqm@JPVium.dk

Formanden har ordet

I Aalborg Roklub arbejder mange medlemmer på at få klubben - og især bådparken trimmet til den nye sæson der står for døren.
Der er som bekendt standerhejsning søndag
den 7. april 2002 kl. 10, og bestyrelsen ser
frem til at rigtig mange medlemmer deltager i
denne begivenhed, hvor der også er mulighed
for årets første rotur - hvis vejret tillader det se endvidere opslag andet sted i bladet.
I det forgange år har en arbejdsgruppe gennemgået den samlede båndpark, og der er foretaget vurderinger af stand og anvendelse herunder roede antal kilometre, samt en vurdering af i hvilket omfang, der vil være “ro
efterspørgsel” efter de enkelte bådtyper. Arbejdsgruppen er fremkommet med en indstilling, og der arbejdes nu på, hvorledes der kan
foretages en hensigtsmæssig omplacering af
den samlede bådpark, så det materiel, der anvendes mest får en meget tilgængelig placering.
Har du synspunkter og lyst til at deltage i arbejdet med omplacering af bådene, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.
På den netop afholdte generalforsamling var
der både genvalg og nyvalg på en række poster. Jens Saxtorff ønskede ikke at fortsætte

som husforvalter, hvorfor bestyrelsen takker
Jens for hans indsats på posten. Som ny husforvalter blev Lars H. Topp valgt, og bestyrelsen ønsker Lars velkommen i bestyrelsen,
hvor han kan se frem til nogle spændende udfordringer. Her skal fremhæves, at GAR har
bevilget et beløb til istandsættelse af klublokalet under forudsætning af, at Aalborg Roklub og Dispositionsfonden bevilger et tilsvarende beløb. Dette er der givet tilsagn om.
Samtidig har en række GAR medlemmer tilbudt deres assistance i forbindelse med den
praktiske gennemførelse. Derfor ligger det jo
lige for at bringe dette videre til den øvrige
medlemsskare med en opfordring om at følge
dette gode eksempel. Der modtages selvfølgelig såvel arbejdskraft som økonomiske bidrag. Vores ungdomsleder gennem flere år Anders Christensen - søger nye udfordringer
inden for søværnet, hvorfor der blev valgt to
nye ungdomsledere, som i fællesskab vil løfte
jobbet som ungdomsleder. Bestyrelsen takker
Anders for en stor indsats med de unge mennesker. Når vi har set dem i aktion, har der
næsten altid været fart over feltet uanset om
det har været i bådene, i fjorden, i robassinet
eller på lange løbeture. Samtidig byder vi Allan og Jacob velkommen - de har jo begge i
længere tid assisteret Anders, og vi forventer
da også at de fortsat vil trække på Anders´
viden.
Generalforsamlingen blev afviklet i en positiv ånd, og der var en udmærket debat om de
to indlæg der var fremsendt under punktet
indkomne forslag. Se endvidere artikler om
forslagene og udpluk fra referatet af generalforsamlingen.
(Fortsættes på side 4)
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(Fortsat fra side 3)

Der har også været afholdt generalforsamling
i Nordjysk Kreds, hvor der valgtes ny formand - Ane Grethe Stadel (Ægir) - som afløser Lars Svendsen. Kredsen kører på vågeblus, hvilket sandsynligvis fortsætter i den
nærmeste fremtid. Til generalforsamlingen
var der fremsat forslag om, at kredsen bruger
en del af den opsamlede kapital til at støtte
anskaffelse af langtursbåde til udstationering.
Forslaget blev støttet af AR i en modificeret
form. Efter anbefaling fra dirigenten trak forslagsstilleren forslaget til genfremsættelse i
en mere præcis form. Forsamlingen tilkendegav støtte til det videre arbejde med realisering af forslaget.
I Aalborg Roklub arbejdes der sammen med
Ægir og ADR på at genetablere gymnasieroning i et samarbejde med gymnasierne og
Aalborg Kommune. Dette arbejde varetages
af Frank og Jens Saxtorff.
Bestyrelsen ser frem til en ny og spændende
rosæson, og bestyrelsen modtager gerne dine
forslag til en forbedring af din roklub.
pbv
Gregers S. Gregersen

Referat af indlæg/forslag til generalforsamling Tirsdag den 26. feb. 2002.
I den forgangne ro sæson har jeg, Ole Engen,
forgæves flere gange mødt op i vores roklub,
og med godt vejr i udsigt glædet mig til en tur
på Limfjorden. Men ak, det må siges, at alt
for ofte har det været uden ophold på fjorden.
Som sådan ærgrer det mig, at flere skønne
sommeraftener, går lidt til spilde med at sidde
og snakke med andre gode roere ude på planken - som ikke lige havde lyst til denne aktivitet. Det kan bevares være ganske hyggeligt
at sidde og kikke ud på fjorden, men det er jo
en roklub/ motionsklub. En af disse aftener
fik jeg Claus i tale – ham over fra Kajakken.
Det viste sig at han brændte inde med nyttig
viden. Idet SIFA skulle have oprettet en 5 %
fond, – en ganske god sag som udposionerer
gratis penge til hårdt trængende motionister/
der ønsker alternative aktiviteter i deres foreninger/ klubber. Okay det må lige være noget for os. Vi kunne jo ønske os 2-3 stk. hav
kajakker, og håbe på at kunne komme i betragtning. Med disse bådtyper, vil man så
kunne komme ud at ro på fjorden som enkeltperson. Jeg lagde så en lille føler ud og fandt
interessen for projektet rimeligt blandt vore
medlemmer. Som deraf indsendte jeg på flere
(Fortsættes på side 5)
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roeres vegne forslag til generalforsamlingen.
Generalforsamlingen oprandt og de samme
soldater som altid, var mødt pænt op ca. 50
stk. aktive roere. Min gode ven Peter Gadegaard var også mødt op, så konen har måtte
stå alene den aften med mini Peter. Peter
mødte op med en skrækkelig kighoste, som
da også fik en påtale, autoriseret can. pharm.
Hermansen (apotekeren).
Hva ´ Fan det var for en hoste at stille op
med, det forstyrrer hele forsamlingen hallo –
kunne du ikke tænke dig at besøge en apoteker!
Samme Peter slog nye toner an med ” Don´t
worry - be happy ” idet Peter synes, der var
for meget brok og for lidt af det sjove. En
mere positiv ånd i klubben og større engagement er hvad der mangler. Vi må så alle glæde os til nye lyse tider i Aalborg Roklub. I
øvrigt fik Peter en lille pastil af apotekeren,
vistnok en Gajol, 1 stk. og så var der ikke et
øje tørt. Ja ja. Vi får håbe på virkningen.
Forslaget til Hav kajakker, udspringer i at
Roklubben mere og mere ser ud til at blive et
sted hvor enkelte/individet ønsker motion,

når det passer ind i deres mønster eller Time
Manager, - og med havkaljakken som udstyr,
vil man i selv meget dårligt vejr, kunne
håndtere at lægge kajakken ud på fjorden og
nyde Limfjordens friske vinde/ natur/
solbadende elementer. Forslaget blev til min
store forbavselse vel modtaget, ja det vil sige - der var lige en ”Barber” der var urolig
for naboens tææ´er. Vi skulle jo ikke fornærme en gammel god nabo og gå dem i bedene,
det ville ikke ende godt. Men han faldt dog til
ro igen; ham Knud Barber, da han endnu engang fik oplæst, at det faktisk var et samspil
med vore nabo venner. Samme gode naboer,
skulle være villige til at hjælpe med indlæring
af kajakroning m.m. Så det kunne jo tænkes
at vi kunne øge aktiviteten i klubben, og håbe på at Kajakkerne ville sprede glæde på
alle aldersplan.
Slutteligt kan nævnes, at der er nedsat en hurtigt arbejdende gruppe, som skal arbejde med
sagen ”Havkaljakker” det kunne jo være godt
om vi kunne få glæde af udstyret i kommende
sæson.
Citat af en mand : Kan vi ikke, bare gøre det
lidt bedre!
Mvh / Ole Engen
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Generalforsamling år 2002
Fremmødet til generalforsamlingen var som
sædvanligt pænt med godt 50 medlemmer –
hovedparten var den modne generation, også
af nogen kaldet det grå guld eller den gamle
garde. Dog var det glædeligt også at se repræsentanter fra ungdomsafdelingen. Generalforsamlingen blev som sædvanlig på udmærket
måde ledet af Niels Erik Hofman som dirigent.
Gregers Gregersen forelagde bestyrelsens beretning suppleret med en kort orientering fra
Anders Christensen om ungdomsafdelingen
samt med bemærkninger om det lave aktivitetsniveau i klubben fra kassereren under hans
forelæggelse af regnskabet og budgettet.
Der blev fra nogen side udtrykt undren over,
at man havde bestilt en ny tung 2 årers langtursbåd i stedet for en lettere 7 bords. Gregers
meddelte, at det ikke var bestyrelsens opfattelse, at det er et forkert valg ud fra den statistiske brug af vores bådpark.
Beretningens oplysning om GAR’s initiativ,
hvor der, med en grundkapital på 105.000 kr.
kombineret med medlemmernes frivillige arbejdskraft, skulle nedsættes en styregruppe på
3 personer til at stå for en renovering af 1.
salen, gav anledning til spørgsmål om, hvad
der skulle laves, og om de gamle tegninger var
helt forladt.
Formanden kunne oplyse, at det er op til styregruppen at finde frem til, hvad der kan gen-

6

nemføres for midlerne og den frivillige arbejdskraft. Gruppen er naturligvis interesseret
i alle gode idéer og forslag fra medlemmerne.
Efter nogen debat om et forslag fra Ole Engen
om anskaffelse af 3-4 havkajakker, blev der
foretaget en vejledende afstemning om forslaget, hvor det til Oles store overraskelse viste
sig, at der var overvejende flertal for forslaget
i forsamlingen. Bestyrelsen vil nu nedsætte et
udvalg til at afklare de praktiske forhold omkring emnet.
Peter Gadegaard havde fremsendt et debatoplæg under overskriften ”Kvantitet eller Kvalitet”. Selvom der var lidt provokation i hans
forslag og mundtlige indlæg, affødte det en
meget positiv debat om ønskede kvaliteter for
et godt klubmiljø og en interesse for at gøre en
indsats for at forbedre de forhold, der for nogle kan være negative. En af ungdomsroerne
kom nok med aftenens bedste kommentar:
Han gad ikke alt det brok i krogene. Den eneste der måtte brokke sig var Frank. Ellers var
det ikke Frank.
På trods af et flot regnskabsresultat godkendte
man en kontingentforhøjelse fra og med 2.
rate på kr. 10,00 pr. rate.
Inden man gik over til emnet ”Valg til bestyrelse”, kom formanden med en indledende
bemærkning om, at han håbede på, at det positive engagement medlemmerne udviste også
kom til udtryk med forslag til emner til bestyrelsesposterne.
(Fortsættes på side 7)

(Fortsat fra side 6)

Måske var luften gået ud af ballonen, eller
også havde man ikke forberedt sig på, at det
var noget forsamlingen skulle forberede sig
på, for det var normalt noget bestyrelsen fandt
ud. Der kom nemlig ingen forslag fra forsamlingen. Heldigvis var der for hovedparten af
bestyrelsen tale om, at man godkendte genvalg. Dog ønskede Anders Christensen. ikke
genvalg som ungdomsleder og Jens Saxtorff
ønskede ikke at fortsætte som husforvalter. I
stedet blev efter forslag fra bestyrelsen som
ungdomsledere valgt Jacob Ladefoged Christensen og Allan Clausen og som husforvalter
valgtes Lars H. Topp. Det er ønskeligt, om
medlemmerne fremover ved generalforsamlingen også engagerer sig i bestyrelsesarbejdet
ved fremsættelse af forslag til nye emner til
posterne.
Som kasserer kan jeg kun udtrykke tilfredshed med, at revisorerne modtog genvalg, ligesom det er glædeligt, at Preben Baagø modtog
genvalg som formand for dispositionsfonden.
Aage Nielsen fremhævede den manglende
interesse blandt medlemmerne til aktiviteten
”orienteringsløb”, og han ville gerne afløses
på posten som kontaktperson. Imidlertid var
der almindelig enighed om, at det var godt
med alternative aktivitetstilbud uden for rosæssonen, hvorfor der ikke blev besluttet nogle ændringer på dette område.
Traditionen tro blev de afgående bestyrelsesmedlemmer påskønnet med en erkendtlighed
ligesom der blev overrakt en erkendtlighed til
dirigenten ”Hof” for hans varetagelse af
klubbens svømmeaktivitet og styrmandskurser samt til Rar for hans varetagelse af gymnastikken og løsning af løst og fast i klubben.
Helt uden for normal praksis fik Knud Søndergaard overrakt sin 35 års nål. Det er normalt kun ved fødselsdagsfrokosten at årsnåle
overrækkes, men på en eller anden måde havde han overbevist formanden om, at han var
forhindret i at deltage ved fødselsdagsfrokosten. Han er jo heller ikke uden ”talegaver”.
Summa summarum så syntes jeg personligt,
at det var en positiv oplevelse at deltage i generalforsamlingen i år. Der var ingen mislyde
at spore, og der var ingen afstandstagen mel-

lem bestyrelsen og forsamlingen. De bemærkninger, der kom, blev fremsat på en meget
sober og konstruktiv måde.
Det er vanskeligt at beskrive oplevelsen. Men
tak for endnu en dejlig aften i roklubben.
Svend Langer
Ny Husforvalter
Som ny husforvalter i Aalborg Roklub vil jeg
gerne præsentere mig selv, da jeg absolut ikke
kender alle i klubben og det omvendte så også
kan være tilfældet.
Jeg er uddannet som tømrer i Brønderslev
med en efterfølgende uddannelse til arkitekt,
og kom i 1978 til Aalborg, hvor jeg blev optaget i roklubben i 1979. Jeg har i 14 år drevet selvstændig arkitektvirksomhed i Aalborg
midtby, men er nu ansat som sagsarkitekt på
bygningskontoret, Nordjyllands Amt. Det er
således i kraft af mine faglige kundskaber, at
jeg er blevet spurgt, om jeg ville indtræde
som husforvalter.
Jeg har i de seneste mange år primært roet
morgenroning kl. 6.30, hvorfor jeg ikke er så
bekendt med eftermiddags- og aftenholdene.
Aalborg Roklub har gennem de senere år gennemgået et løbende vedligehold med udskiftning af udvendig træbeklædning, tagrenovering og senest indvendig malerbehandling af
omklædningsrummene og ny gulvbelægning.
Det er tanken, at jeg som husforvalter skal
fortsætte dette arbejde og bl.a. beskæftige mig
med udformning af en plan for systematisk
drift og vedligehold af klubhuset. En sådan
plan indebærer check af bygningens tilstand
så vedligehold med f.eks. maling, undersøgelser af udvendig træværk og tagbelægning m.
m. vil blive foretaget i en rullende flerårlig
plan for at forebygge skader, som dermed kan
tages i opløbet. Hermed bliver det enklere at
budgettere vedligeholdet og vurdere behovet
for arbejdskraft til dette. Det er ligeledes planen at driften skal underkastes en kontrol så
(Fortsættes på side 8)
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vores forbrug af vand, varme og el bliver
fulgt igennem året.
Der bliver som omtalt i sidste nummer af bladet lavet nye toiletter på 1. sal ved installation
af to toiletkabiner. Dette bliver også en opgave, jeg tager mig af.
Den største opgave ligger imidlertid i renovering af opholdsrummet på 1. sal. Jeg er for
øjeblikket ved at samle en lille gruppe, som
skal planlægge forløbet med forslag til indretning, offentliggørelse med mulighed for kommentarer, tids- og økonomiplanlægning, samt
realisering og udførelse.
Lars Henrik Topp
Husforvalter
Renovering af 1. sal i Aalborg Roklub
Der har i de senere år været adskillige forslag
fremme om renovering af 1. sal og facade
mod vandet. De er alle faldet væk på grund af
manglende finansiering af disse ret store projekter. Da vores klublokaler imidlertid er både
nedslidte og tiden er løbet fra udstyr og indretning, er der et nyt initiativ i gang for renovering af klublokalet i en mindre målestok.
Der er nedsat en lille styregruppe bestående af
Erik Hassing Povlsen, Allan Clausen, Martin
Olsen og Lars Henrik Topp, som vil komme
med forslag til en renovering, som både passer til vores arbejdskraft, tid og pengepung.
Vi har fået i alt 115.000 kr fra Aalborg Roklub, GAR, Dispositionsfonden samt fra Nykreditfonden. Vi har selv lidt ideer til overflader i klublokalet samt at møbler og evt. facadepartier og gangbro kan renoveres. Vi indkalder derfor forslag fra medlemmer, som
måske er fulde af endnu flere gode ideer end
vi selv er i stand til at frembringe. Forslagene
kan lægges i roklubbens postkasse eller sendes til husforvalteren pr.post eller mail (se
adresser på side 2). Forslagene skal være leveret senest mandag d. 8. april 2002. Der vil
herefter blive taget stilling til alle forslag, som
vil blive vurderet, prissat og prioriteret på det
førstkommende møde i styregruppen.
Lars Henrik Topp
Husforvalter
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Fællesroning hver torsdag
Vi har tænkt os at tilbyde nye, nyere og mere
trænede medlemmer en fast ugentlig ro aften
med styrmænd, og når vi har roet langt og
længe og har været i sauna, er der kaffe og
sådan noget ovenpå i vores snart nyrestaurerede festsal. Hvis vi er mange nok, kan vi lave
fællesspisning (grill), men lad os her i starten
nøjes med at mødes omklædte og parate hver
torsdag kl. 18:30.
Og så er der jo et hjørne, der hedder morgenroning. Her må vi henvise til Jens-Peder Vium på 9839 1833, som gerne står til rådighed
med information og evt. instruktion.
Venlig rohilsen
Henning Spliid / Michael Hermansen
Aktivitetetsformand / Rochef

Hvem er vi? Ja, som de fleste af jer kan huske
fra sæsonen 2001 fungerede Anders Christensen som ungdomsleder. Efter generalforsamlingen den 25 feb., er vi 2 nye ledere, som er
blevet valgt. Vi hedder Jacob L. Christensen
og Allan Clausen. Mange af jer kender os
allerede, da vi har haft med ungdomsafdelingen at gøre i en lang årrække. For nye
ungdomsroere som ikke kender os, er vi 2
flinke unge fyre som ønsker at sætte noget
skub i ungdomsafdelingen, skabe et sammenhold roerne imellem og mellem os og jer. Vi
er begge 21 år, har rigelig med ambitioner for
denne sæson om, at få ungdomsafdelingen i
højere omdrejninger.
Vi vil gerne indvie jer lidt i hvilke planer vi
har for sommeren og efteråret, samt hvad der
allerede er fastlagt på kalenderen. Der kan
nævnes den årlige tur til Brønderslev idrætshøjskole, et hav af regattaer vi kan melde os
til, ungdomslegene i Almere og alle de langture/weekendture som der er opbakning til.
Plus naturligvis den daglige færdsel i klubben,
og vores ungdomsaftener.
Vi ser frem til et godt år både for jer og os.
Vel mødt!
Jacob og Allan

Netbank

På www.danskebank.dk kan du . . .
1.
2.
3.
4.
5.
6.

bestille rejsevaluta
ansøge om lån
betale regninger
overføre penge
købe aktier
tjekke kontobevægelser

Tænk på penge når det passer dig . . .
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Under krigen var Sigfred ligeledes træner for
kaproerne og blandt andet derfor interesseret i
at fastholde kommunikationen med medlemmerne i vinterhalvåret.
Brønderslevturen
Endnu engang drog vi nordpå til Nordjyllands
Idrætshøjskole. En weekend, som i de andre
år, har skulle afvænne de små roere fra at blive vintertrætte. Det virker nu som regel ikke,
for ud af knap 30 aktive og sprælske deltagere,
er ingen i stand til at gå før sommer. Det var
hårdt, så selv om I har gået og bandet over, at
vi var væk til den store rengøringsdag… he
he… så har vi faktisk lavet noget.
Turen går i bund og grund ud på at lave alt
muligt andet end bare lige roning, vi springer,
spiller bold, leger, ømmer os og så videre.
Men på mange andre måder er turen meget
værd, det knytter bånd mellem alle ungdomsroerne, både i og mellem AR og ADR, så selv
om Frank forbyder det, så kunne det jo være at
der skete noget…
Alle vi ledere, som har knoklet med at følge
ungernes tempo, vil gerne sige tak til ungdomsroerne for en god tur, og vi håber selvfølgelig at det bliver ligeså godt næste år.
Jeres elskværdige ledere
At gavne og fornøje!
I april måned 1942 udkom Aalborg Roklubs
første medlemsblad, under mottoet:” At gavne
og fornøje”. I 60 år har medlemsbladet været
bindeledet mellem klubbens medlemmer og
klubbens styrelse.
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Helt tilbage i 30’erne havde der været røster
fremme om oprettelsen af et medlemsblad.
Det var i særlig grad malermester Sigfred
Hansen, der skubbede på. Sigfred var klubbens enfant terrible, der til stadighed bragte
bestyrelsen i vanskeligheder og forlegenhed
med alle sine utraditionelle forslag og ideer.
Sigfred var på det tidspunkt stærkt involveret i
kaproningsafdelingen, der havde en stærk periode sidst i 30’erne, hvor Sigfred var tagåre
på den letvægtsfirer, der vandt klubbens første
danmarksmesterskab i letvægtsfirer i 1939.

Af en eller anden uforklarlig årsag gik Sigfreds forslag igennem ved generalforsamlingen den 11. Marts 1942 efter kort diskussion
og uden de store indvendinger.
Medlemsbladets første redaktør blev en af
klubbens ankermænd, Thordahl Jensen også
kaldet Skrald, dengang også kendt som medejer af Skipper Clements Magasin, der lå i
Skipper Clementsgade.
Aalborg Roklub har altid været kendt for en
vis konservatisme. Det gælder vistnok stadigvæk - eksempelvis er det lykkedes at holde
kvinderne ude af medlemsskaren i mere end
hundrede år - ganske godt gået; men ved at
læse klubbens historie, der jo fremgår at de
mange hundrede klubblade, der er udkommet,
kan man se, at på alle andre områder er Aalborg Roklub fulgt med udviklingen inden for
rosporten og idrætslivet i øvrigt.
Med hensyn til ro bladet, må vi sige at ånden
bag den redaktionelle linie Skrald lagde ved
bladets start: “ At gavne og fornøje” er bevaret
til dato. Ikke sjældent hører jeg fredagsbaderne give udtryk for, at de glæder sig til ro bladet kommer og indholdet skaber ikke sjældent
debat. Det er også mit klare indtryk at de yngre medlemmer værdsætter bladet. Den faste
rubrik: “Formanden har ordet”, en nyskabelse,
er fremragende til orientering om formandens
og bestyrelsens aktuelle budskaber til medlemmerne.
Den lange række af roblade, der jo heldigvis
er bevaret for eftertiden, fremviser på fornemste vis klubbens historie og bevarer mindet om
de mange aktive rokammerater, der var med
til at skabe grundlaget for Aalborg Roklub,
som vi kender den i dag.
Ligeledes er der mulighed for at hente inspiration i de gamle klubblade. Mange af de speku(Fortsættes på side 11)
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lationer de forskellige afdelinger i klubben
har i dag er jo ikke unikke for tiden - dem
kendte man også dengang. Medlemmerne har
tidligere kunnet fremvise kreativitet på alle
niveauer. Skulle der festes var der ingen
grænser for iderigdom.
Byens bedste baller foregik i Aalborg Roklub. Fattedes klubben penge, blev der lavet
revyer, basarer og andet gøgl til den store
guldmedalje og pengene strømmede ind.
Vi der sad i udvalget vedrørende moderniseringen af 1. sal kunne måske hente ny inspiration her.
Specialsiderne om kaproning, Udnyt, Garnsiden med egebladet eller Klubsivet har været
glimrende talerør for de forskellige interesseområder.
Hvis et medlem gjorde sig uheldig bemærket
og det vel og mærke gik ud over klubbens
renomme og økonomi - så var der ingen nåde,
man røg lige lukt i klubbladets Gabestok - til
spot og spe ! Alle drømmer om at gøre sig

fortjent til at komme i :”Har I hørt”
Her er enkelte udpluk :
Gabestokken juni, 1942: Eric Hansson og Fr.
Støckel idømt 14 dages karantæne - jo der var
også uartige drenge dengang.
Har I hørt januar 1951: at limfjordsåleruseeksperten Peter den Store anmodede Aalborg
havn om at standse al trafik på Limfjorden i
juledagene, for at ålene kunne få en fredelig
højtid.
U- roerne september 1960: Så i Ehlers ????
Vor kære Ehlers er nok gået over til fjernsynet i år. Sammen med sin søn og en ispind
optrådte han i fjernsynet ved danmarksmesterskaberne i roning på Brabrand Sø.
Fra Klubsivet juli 1968: Salg og foræringer...
ønskes: 1 stk. Brugt båndoptager ( den skal
helst kunne spille ) samt nogle brugte havemøbler i naturtræ. Al henvendelse bedes ret(Fortsættes på side 12)
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tet til Nitte - husforvalter.
Har I hørt januar 2000: at badebilledet fra
Stiftstidende hænger på opslagstavlerne rundt
om i det nordjyske; herlige pin-upèr, siger de
arbejdende kvinder.
Som mangeårigt menig medlem af Aalborg
Roklub er det glædeligt at kunne konstatere, at
den til enhver tid siddende bestyrelse har accepteret den økonomiske byrde bladet har været og stadig er for klubben, og man aldrig
blandet sig i den redaktionelle linie. Vel nok i
erkendelse af bladets betydning for såvel styrelse som menige medlemmer.
Det bliver så spændende at se om informationsteknologiens nye muligheder i nær fremtid
fortrænger det gamle trykte blad? Med en
chefredaktør, der er excellerer i Innovation og
Quality Management kan man jo aldrig vide!
Den nuværende redaktion fortjener et kæmpestort bifald og for et splendid, velskrevet og
alsidigt blad, der i dag uden tvivl rangerer
blandt et af landets fornemste klubblade. Som
tidligere redaktør ved jeg hvilken kæmpeindsats, der ligger bag hvert eneste nummer, når
den høje kvalitet og alsidighed skal holdes.
Peter Laubek
14 års teknisk udvikling for
Medlemsbladet
Fra mit arbejde var jeg vant til at skrive rapporter og andre skriftlige arbejder. Jeg havde
også på et tidspunkt skrevet kronikker og andre artikler til den trykte presse. Men her havde andre taget sig af opsætningen. Her skulle
vi som redaktion stå for det hele. Fremskaffelse af stof, den egentlige redigering af stoffet –
hvad skal med, og hvad kan evt. vente til næste udgivelse. Det skal også helst være nogle
billeder, og det hele skal serveres, så læseren
får lyst til at gå om bord i bladet. Nå, ja – det
vil sige, redaktionen lavede kun det ene eksemplar. De skal også trykkes og sendes til
12

medlemmerne. Og til det sidste krævedes etiketter og lister til postvæsenet, hvoraf fremgik, hvor mange eksemplarer, der skulle leveres til hvert eneste posthus i landet.
I det følgende vil jeg koncentrere mig om den
udvikling, der siden er sket i den måde hvorpå
vi sætter bladet op og leverer det til trykkeriet,
Det første tiltag, der blev iværksat var at give
bladet en grafisk identitet – ikke kun på forsiden, men også på et opslag midt i bladet. Man
skulle kunne se, at det var Aalborg Roklubs
medlemsblad, man havde i hånden. Til det
formål producerede John Nørgaard og jeg
nogle indrammede sider med en klubstander i
hjørnet. Den fik vi så trykt i nogle hundrede
eksemplarer – et tryk til højresider, og et andet
tryk til venstresider. Dem brugte vi til at sætte
siderne op på.
Det forgik ved mit gamle tegnebræt fra min
studietid på Polyteknisk Læreanstalt. Hovedlinealen sikrede, at linierne i spalterne flugtede, og tilsvarende blev tegnetrekanten brugt til
at sikre, at venstresiderne flugtede. Nydeligt,
sagde den gamle bogtrykker Leif Christensen
hos Schølins Trykkeri, da jeg kom og afleverede de pænt opsatte A4 sider. ”Når nu I laver
så pænt arbejde, så synes jeg også, at formanden skal se ud over den tekst, han har skrevet i
stedet for ind i en hæfteklamme”, sagde Leif
Christensen med stor varsomhed i stemmen.
Som nævnt ovenfor vidste jeg godt, at jeg var
begynder udi det typografiske, og på den måde blev der åbnet for en mangeårig udveksling
af gode ideer og faglig viden mellem bogtrykkeren og redaktionen.
Opsætningen foregik ved det, som hedder papirmontage. For at ikke alt skal flyve bort ved
det første nys, anskaffede vi noget meget specielt og ret dyrt lim – 3M Mount Spray. Det er
den samme type lim, som anvendes på de gule
Post-it. Papirlappen med teksten kunne tages
af igen, hvis den var skæv og omplaceres.
Men det lavede et svineri, når den sprayede
(Fortsættes på side 13)
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lim landede ved siden af papirlappen – og det
gjorde den! Så vi brugte også limstift. Den
havde blot den hage, at det var ca. 15 sekunder til at afgøre, om det var godt nok. Herefter gik lappen i stykker ved forsøg på at fjerne den. Så med en lommekniv blev den
skrællet af, en ny kopi af teksten udskrevet på
printeren.
På et senere tidspunkt fik vi rådighed over
computerfaciliteter, som kunne producerer
tekst i to spalter og med udlingning af mellemrummene mellem ord og bogstaver, så
teksten også kom til at flugte i højre side. Det
betød en væsentlig forenkling af montageprocessen, for nu kunne vi udskrive stort set færdige sider, der blot skulle sættes ind i rammen
og have påsat billeder. Resultatet var et pænere blad og samtidig en enklere arbejdsproces.
Det næste store skridt var at droppe de fortrykte rammer og overgå til en elektronisk
proces. Roklubben anskaffede en licens til
Microsoft Publisher, det mest enkle og prisbillige produkt på markedet, og samtidig godt
nok til opgaven. Nu blev rammerne en skabelon inden for hvilken vi placerede 2-spaltede
tekstruder. Når teksten ikke kunne være på en
side, kunne vi få overløbet dirigeret over på
en anden side, samtidig med at IT-værktøjet
holdt rede på sidenumrene. Fortsættes på side
X, og fortsat fra side Y blev indsat på vores
anfordring.
Men annoncerne kneb det fælt med. Mange
af dem var af annoncører leveret i rastertryk.
Det betyder, at billedet består af små felter,
og mængden af sort i hvert felt er afgørende
for den gråtone vi oplever som beskuere. Tak
en lup og kig efter på et billede i din avis, og
du vil se, hvad jeg taler om. Problemet med
raster er, at der som oftest går ged i det, når
man skanner et rasterbillede. For det scannede billede består også af små felter med varierende sværtningsgrad. Derfor valgte vi i en
lang periode at lave papirmontage med de
annoncer, der var i rastertryk.
Med udgangen af 1999 ophørte Schølin og
virksomhedens kunder blev henvist til Han-

delstrykkeriet. I redaktionen bestemte vi os
for, at det skulle være anledningen til at gøre
hele arbejdsgangen elektronisk, så vi ikke
længere skulle sende eller bringe en A4 papirmaster til trykkeriet. Det skulle ske pr. epost. Den opgave og vores beskedne oplag på
ca. 335 stk. ønskede Handelstrykkeriet ikke
påtage sig, og efter en udbudsrunde endte vi
hos vores nuværende leverandør, Bræmer
Tryk i Vraa. Det betyder, at siden martsnummeret 2000 er forsendelsen til trykkeriet
sket pr. e-post. Vi danner en PDF-fil, som
indeholder det trykkeklare blad. Det betyder
også, at trykkeriet ikke kan foretage indgreb i
layoutet, det er helt redaktionens ansvar.
Den allerseneste forenkling er, at påsætningen af etiketter med adresser er blevet automatiseret. Så når aftale om leveringstidspunktet er indgået med trykkeriet sender redaktionen en e-mail til Østjyllands Postcenter med
adresserne der skal på bladene. Samtidig sendes en aftalebekræftelse til trykkeriet med
besked om, hvor mange eksemplarer, der skal
sendes til Risskov og hvor mange der skal til
kontingentkassereren. Tilbage er blot de få
eksemplarer det skal forsendes til udlandet.
De skal fortsat kuverteres og frankeres. Helt
bortset fra, at vores udenlandske medlemmer
henter bladet via Internettet, så på den måde
har de længe læst det, når papireksemplaret
når frem.
Jens-Peder Vium
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AKTIVITETSKALENDER 2002
DATO:

AKTIVITET:

April
7. kl. 10:00
7. kl. 12:00
Maj

Standerhejsning i Aalborg Roklub. Tag gerne familien med.
Standerfrokost i Aalborg Roklub.

04. - 05.

Løvspring - Skive Roklub arrangerer.

18.

Rosportensdag. Tag gerne familien med.

25. – 26.

Venø Rundt - Struer Roklub arrangerer.

Juni
21.-22.

Jysk Marathon 2002

23.

Skt.. Hans Fest. Arrangør: ADR. Tag gerne familien med.

Juli
August
17. kl. 14:00

Kanindåb. Arrangør: AR. Tag gerne familien med.

24. kl. 09:00
24. kl. 13:00
September

Fællesroning i AR med indledende morgen kaffe.
Fødselsdagsfrokost.

21.

Aalborg Regatta. Arrangør: ADR. Tag gerne familien med.

28. – 29.

Løvfald - Ægir arrangerer.

Oktober
26. kl. 13:00

Fællesroning med ADR.

26. kl. 15:00

Standerstrygning i AR. Tag gerne familien med.

November
December
24. kl. 14:00
OBS!

Julebadning
Med forbehold for ændringer.

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

VORES GRAVØR ER

C.W. Schøllhammer
V/ JOHN CHRISTIANSEN
Danmarksgade 13, Telefon 98 12 91 35
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at der er kommet melding fra den nordlige
provins, at julebaderne er ringe til at tage
telefonen, og at det koster dyrt.
at GARs generalforsamling besluttede, at foreningen – GAR, altså – også kunne støtte
andre formål end nye både, fx renovering
af klublokalerne.

HUSK DET NU!
DEADLINE FOR STOF
TIL NÆSTE NUMMER
ER 6.. MAJ 2002

at det udenrigspolitiske afsnit i formandens
beretning var aldeles tyndt – foreningen –
GAR, altså – havde end ikke haft observatører i Afghanistan.
at Erik P foreslog, at GARs revisorer blev honoreret for deres betydningsfulde indsats.
at Erik Brøndum efter generalforsamlingen
takkede den gamle redacteur for det gode
roblad – når nu formanden ikke ville.
at Martæng var på langtur i den vestlige Limfjord. . . men det er meget længe siden.
at du godt må tage en ny roer med til standerhejsningen.

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 (8245 ARC)

VINOLIO
Rantzausgade 5
9000 Aalborg

9811 1452
Italienske vine og olivenolie.
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