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Søndag den 6. april 2003 kl. 10:00

 - Åbning af rosæsonen af 2003 v/klubbens formand
 - Standeren hejses
 - Overrækkelse af kilometerbægre og kilometerårer
 - Frokost i klubhuset
 - Tilmeldning til frokosten på opslagstavlen

 Vel mødt!    
      På bestyrelsens vegne

STANDERHEJSNING
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BESTYRELSEN

Formand:    
 Gregers S. Gregersen Magsvej 17  98 13 16 22
   9000 Aalborg,  gsgregersen@sbsby.dk
Øko. næstform. (kasserer): 
 Svend Langer  Ahornvej 32  98 24 14 34
   9440 Aabybro   sol@post9.tele.dk
Adm. Næstformand: P.t. vakant.

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

Kontingentkasserer:  
 John Fl. Larsen  Scheelsmindevej 41  98 18 68 18
   9200 Aalborg SV    j@mail.sonofon.dk

Aktivitetsformand: 
 Henning Spliid  Christiansgade 9  98 12 87 83 
   9000 Aalborg        hspliid@or.dk
Kaproningschef: 
 Frank Petersen  Præstemarken 9   98 137548
   9000 Aalborg  

Rochef:
 Mikael Hermansen  Aladdinvej 7  98 323187 
   9260 Gistrup    aladdin7@or.dk

Ungdomsledere: 
 Allan Clausen  Peder Skramsgade 27, 2. TH 51 94 42 71
   9000 Aalborg  mail@denvers.dk
 Jacob L. Christensen Aarestrupsvej, 2. Tv.  98 13 42 62 / 25 39 42 62
   9000 Aalborg  smukkeJC@denvers.dk
 
Materielforvalter:   
 Finn Laursen  Borgergade 15   25 25 44 18 
   9362 Gandrup   a@semco.dk

Husforvalter: 
 Lars Henrik Topp  Ledavej 95  98 14 68 95
   9210 Aalborg SØ.   Lars.H.Topp@gvdnet.dk

NØGLEPERSONER

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:  Frank Pedersen  Se bestyrelse

Minironing  Frank Pedersen  Se bestyrelse
 
Orientering  
 Aage Nielsen  Skøjtevej 1  98 38 24 17
   9230  Svenstrup J.  aan@aet-biomass.com

Gamle Aalborg Roere (GAR) 
 Hans Nygaard-Pedersen Glucksvej 17, Frejlev 98 34 30 53
   9200  Aalborg SV. 
 
Medlemsblad (ansv. red.) Allan Clausen  Se bestyrelse 
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EMNE: Formanden har ordet
Af GREGERS GREGERSEN

TILLYKKE

Poul Erik Ehlers fyldte 75 år i januar 
2003, og festen blev naturligvis
holdt i Aalborg Roklubs lokaler - 
se indlæg andet sted i bladet. 
For at markere den utroligt store 
indsats Poul Erik har gjort for Aal-
borg Roklub igennem mange år, valgte 
bestyrelsen at forevige ham - i form 
af det portræt der nu er hængt 
op i Aalborg Roklubs foyer. 
Overrækkelsen blev fortaget af “ung-
domsroeren” Martin Olesen og fandt 
sted i forbindelse med fødselsdagen.

Generalforsamlingen forløb med en 
længere debat om anskaffelse af hav-
kajakker til brug for Aalborg Roklubs 
medlemmer. Der har som tidligere 
beskrevet været arbejdet med en række 
vilkår for anskaffelsen, som ikke var 
afklaret til generalforsamlingen. Derfor 
tilkendegav jeg, at “udvalget” skulle 
mødes indenfor en uge, for at få 
færdiggjort en indstilling til bestyr-
elsen.  Dette møde har nu været 
afholdt, og der er fremsendt en ind-
stilling til bestyrelsen, som snarest  

behandler denne. Der er naturligvis 
fortsat debat om kajakker hører til i 
en roklub - og den debat vil sandsyn-
ligvis fortsætte uanset bestyrelsens
endelige beslutning.

På generalforsamlingen blev der valgt 
en ny bestyrelse - eller mere korrekt - 
der blev foretaget genvalg af den sid-
dende bestyrelse - på trods af opfor-
dringer til medlemmerne om at foretage 
udskiftningerne, idet ere bestyrelses-
medlemmer udtrykte behov for at 
trække sig på grund af manglende 
tid, og dermed manglende tid til at 
udøve den enkeltes job i bestyrelsen. 
Det gjorde desværre ikke noget indtryk 
på forsamlingen. Og når jeg skriver 
desværre er det med baggrund i, at 
der er et reelt stykke arbejde der 
skal udføres af det enkelte bestyrelses-
medlem. Derfor vil bestyrelsen mere 
aktivt fordele arbejdsopgaverne ud til 
medlemmerne, så de enkelte bestyr-
elsesmedlemmer bliver aastet. Det 
vil alle Aalborg Roklubs medlemmer 
nde endog meget rimeligt, hvorfor vi 
i bestyrelsen ser frem til et stor og 
engageret deltagelse i løsning af de 
enkeltopgaver der bliver “udbudt” - 
på opsalgstavlen eller på anden vis.

Vi ser nu frem til standerhejsningen og 
en spændende rosæson, hvor farvan-
det ud til Ryå nu bliver markeret med 
“blåser” - se det bliver endnu nemmere 
at nå til Ryåen uden risiko for skader
på  materiellet.

Med venlig rohilsener

Gregers
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AKTIVITETSKALENDER

April
6. kl. 10:00 Standerhejsning
    kl. 12:00 Standerfrokost i Aalborg Roklub
12.  Korttursstyrmandskursus AR.
23. kl. 19:30 Orienteringsaften for nye medlemmer / indmeldelse.

Maj
3. – 4. Løvspringstur.
29. Kanin en-dagstur

Juli
30. – 4 Aug. Ungdomslege

August
9. Kanindåb. Arrangør: ADR. Tag gerne familien med.
23. kl. 09:00 Fællesroning i AR med indledende morgen kaffe.
      kl. 13:00 Fødselsdagsfrokost. 
29. Landsmotionsstævne i Svendborg

September
20. Aalborg Regatta. Arrangør: Ægir
27. – 28. Løvfaldstur.

* 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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RONYT: Korttursstyrmandskursus

Af MIKAEL HERMANSEN

Klubben afholder korttursstyrman-
skursus lørdag den 12 april.
Kurset vil for interesserede tage det 
meste af dagen. Kravene for at kunne 
deltage er at du har roet min. 10 ture 
eller samlenlagt 120 km. Der vil komme 
mere information senere i form af 
opslag i klubben. Du kan også tilmelde 
dig eller ringe til Mikael for tilmelding.

Her har du og din klub chancen for at 
opleve det smukke Mors fra vandsiden. 
Nykøbing Mors Roklub arrangerer I 
samarbejde med Dragstrup Camping 
en langtur i weekenden 14 - 15 juni.

DEBAT: Aalborg Roklubs fremtid
Af MORTEN WENDT JENSEN

Det har det seneste års tid været 
diskuteret hvorvidt der skal indføres 
kajakroning i Aalborg Roklub. Dis-
kussionen hænger efter min opfat-
telse tæt sammen med en diskussion 
om Aalborg Roklubs almene tilstand 

og ikke mindst hvordan klubben skal 
eller bør udvikle sig i fremtiden.
Jeg vil her tillade mig at komme med 
et par betragtninger i den anledning.

Indledningsvis skal jeg bemærke, at 
jeg er medlem af Aalborg Roklub fordi 
jeg ønsker at ro, deneret som traditi-
onel baglænsroning. Havde jeg ønsket 
at spille fodbold, havde jeg meldt mig 
i en fodboldklub. Havde jeg ønsket 
at ro kajak, havde jeg meldt mig 
i en kajakklub. 

Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg 
mener det vil være en stor fejl at indføre
kajakroning i AR.
Kajakroning er en anderledes sport end 
vor traditionelle form for roning. Der 
kræves andet materiel, en anden form 
for instruktion, vedligeholdelse m.m.
Kajakroning er en anden idrætsgren, 
og jeg mener det derfor vil opdele klub-
ben i to afdelinger: En roafdeling og en 
kajakafdeling. Jeg er overbevist om, at 
det ikke kun drejer sig om indkøb af 
to havkajakker. Der vil komme krav 
om ere og andre kajaktyper - hvilket 
i øvrigt blev nævnt på generalfors
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amlingen i februar. 

Det skaber en klub i klubben, hvor en 
del medlemmer udelukkende ønsker 
at ro kajak, og ikke har interesse 
for og ikke ønsker den almindelige 
roning. Her ligger grobunden for mange 
interessemodsætninger. Skal vi fx. 
købe en rer, når vi for samme pris 
kan få 10-15 kajakker? Vi har aller-
ede problemet i form af en del med-
lemmer der udelukkende kommer i 
AR for at dyrke vægttræning, idet 
motionsrummet er et billigt alternativ 
til tnesscentrene. 

Det blev på generalforsamlingen 
fremført som argument for kajakron-
ing, at det vil skabe mere aktivitet og 
gøre det nemmere at komme på vandet.
Hvis det er mere aktivitet der ønskes, 
har jeg et godt forslag:
Afskaf bådene, indret bådhallen med 
vægttræningsudstyr fra motionsrum-
met og sæt en annonce i avisen hvor 
AR tilbyder styrketræning. Det vil 
tiltrække endnu ere med ønske om 
styrketræning end vi allerede har i 
forvejen, og det vil med sikkerhed 
skabe masser af aktivitet, se bare 
på den succes tnesscentrene har 
oplevet. Eller indret bowlingbaner i 
bådhallen - eller hvad med paintball?

Nej, spørgsmålet er: Hvilken form for
aktivitet ønsker vi?

Der er efter min mening al for lidt 
roaktivitet i AR. Og det har bl.a. den 
konsekvens, at det er svært at fast-
holde nye medlemmer efter frigivelsen. 
Det blev på generalforsamlingen sagt, 
at den daglige roning ikke fungerer. 
Men så er det jo her vi skal sætte 

ind, og ikke bare give op ved at 
forsøge med en anden idrætsgren. 
Den almindelige baglænsroning får 
bestemt ikke nemmere vilkår ved 
anskaffelse af kajakker, tværtimod. 

Vi har i AR begrænsede økonomiske 
og menneskelige ressourcer - dvs. 
instruktører samt penge til både og 
aktivitet. Hvis vi anvender disse til fx. 
kajakker, så fjerner vi samtidig res-
sourcer fra det, der er og skal være det 
primære i AR: Baglænsroningen. Det 
kan klubben ikke bære, for med den 
beskedne størrelse og ressourceka-
pacitet kan AR ikke rumme to 
afdelinger. Derfor bør vi koncentrere 
os om én ting: Baglænsroningen, og 
udnytte vore ressourcer på at blive 
bedre til at skabe aktiviteten her, 
samt at fastholde nye medlemmer.

Hvis en del af klubbens medlemmer 
vælger at ro kajak, er der endnu færre 
til at danne almindelige rohold. Hvad 
skal rochefen, kapchefen og u-roche-
fen gøre, når de roere de skulle 
have brugt, sidder som små satellitter 
i en kajak? Det vil kun gøre det 
endnu sværere at få folk ud at ro. 

Konsekvensen ved at indføre en 
konkurrent til rosporten er, at 
baglænsroningen trænges i baggrun-
den. Jeg frygter, at den på længere 
sigt forsvinder. Og navnlig er jeg 
overbevist om, at outriggerroningens 
muligheder ødelægges. Det er ellers 
her, der ligger et stort potentiale mht. 
at skabe aktivitet for navnlig den yngre 
del af medlemskredsen. Muligheden 
udnyttes i øjeblikket ikke, men ved 
den rette instruktion og organisation 
kan der skabes masser af aktivitet 
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her. Se blot på Ægir. Her har nogle få 
personer på kort tid skabt en impon-
erende aktivitet, navnlig blandt unge 
og nye medlemmer. Det gælder både 
indenfor inrigger- og outriggerroning, 
men også med vintertræning, socialt 
samvær m.m. Det samme kan 
naturligvis ske hos os - jeg vil endda 
påstå, at vores udgangspunkt herfor 
er bedre. Det vil samtidig være et 
tilbud til de nye medlemmer, der 
efter frigivelsen har vanskeligt med 
at danne hold og komme på vandet.
Outriggerroning er en del af rosporten 
og har historisk udgjort en stor del af 
aktiviteterne i Aalborg Roklub. Det bør 
den fortsat gøre. 

Det blev på generalforsamlingen 
hævdet, at kajakroning har været en 
succes andre steder. Det afhænger jo 
helt af øjnene der ser - og hvem man 
spørger. Spørger man ham, der sidder 
i kajakken om han er glad for at sidde 
der, svarer han naturligvis ja - ellers 
gjorde han det jo ikke. Men spørger 
man baglænsroerne i de klubber, der 
har indført kajakker, siger min erfar-
ing, at man er alt andet end begejst-
rede. Jeg har gennem mine år som 
kaproer kommet i mange klubber og 

har haft længerevarende ophold i ere. 
Jeg har der oplevet deres erfaringer 
med kajakker - desværre ikke posi-
tive. Man har der dårlige erfaringer 
med bla. opdeling af klubben i to 
fraktioner, konkurrence om de samme
penge til nyanskaffelser m.m.

På generalforsamlingen blev der blandt 
fortalerne for kajakker sat lighedstegn 
mellem kajakker, øget aktivtet og 
nye, unge medlemmer. Det lød som 
om, aktivitet kun kan skabes via en 
kajak. Hvor er sammenhængen? Og 
hvorfor kan den almindelige roning så
ikke skabe aktivitet?
Det kan den naturligvis, men ikke 
hvis der indføres andre og konkurrer-
ende idrætsgrene i AR. Mere aktivitet 
kræver, at den daglige roning organ-
iseres bedre. Der bør indføres mini-
mum to faste rotidspunkter hver uge, 
hvor alle kan møde frem, melde sig til 
en organisator, og danne hold. Det bør 
overvejes, om ikke rochefposten bør 
opdeles i to? Der skal i så fald være en 
uddannelsesrochef, som - i samarbe-
jde med et instruktørkorps - varetager 
instruktion af nye medlemmer. Og der 
skal være en daglig rochef, som støttet 
af et roudvalg organiserer den daglige 
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roning. Dette skulle gerne sikre, at der 
på bestemte tidspunkter gennem hele 
sæsonen er mulighed for at komme ud 
at ro, og at nye medlemmer efter fri-
givelsen ikke blot overlades til sig selv.

Samtidig bør der indføres en mere 
organiseret form for instruktion samt 
roning i de outriggede både. Efter 
hvad jeg kan fornemme er der inter
esse herfor.

Hvis der skulle være behov for at 
ro alene, så ndes der et alternativ 
til havkajakker, nemlig de meget 
brede singlescullere, som alle kan 
håndtere og ro. ADR har anskaffet en 
sådan båd, hvilket mig bekendt har
været en succes.

Men intet kommer af sig selv. Hvis 
den daglige roning skal fungere opti-
malt, så er den vigtigste forudsætning, 
at medlemmerne også bakker op om 
det, og møder frem til de aktiviteter, 
der arrangeres - det gælder også den 
daglige roning. For hvis man end 
ikke møder frem i klubben, ja så 
er det jo svært at komme ud at 
ro, og så er det let nok at sige, 
at den daglige roning ikke fungerer.

Min konklusion er, at der ikke bør 
være kajakker i AR. Vi skal ikke sprede 
os over ere idrætsgrene, men holde 
os til den vi kender og har forstand på. 

Men vi er også nødt til at gøre en ind-
sats for at fastholde og udvikle den.
Jeg vil opfordre de, der helst vil 
ro kajak, til at henvende sig i en
kajakklub.

RONYT: Mors rundt
Af HENNING SPLIID

Turen tænkes afviklet som et 
breddearrangement hvor både roklub-
ber og kajakklubber bliver indbudt 
til at deltage.

Turen er delt op i 6 etaper, med 3 
etaper om  lørdagen og 3 etaper om 
søndagen, i alt ca. 114 km, under hele 
turen vil der være en følgevogn som 
møder os på de forskellige check-
points rundt omkring på øen. 
Overnatningen skal ske i telte på 
Dragstrup Campingplads som med 
sine gode køkken og badefaciliteter 
har nogle perfekte rammer.
 

Prisen for at deltage er kr. 100 pr 
person, prisen inkluderer: Følgevogn 
under hele turen Transport af grej 
til overnatning Overnatning på camp-
ingplads Morgenmad søndag morgen
Aftensmaden lørdag aften skal i selv
sørge for.
Rekvirering af turbeskrivelse og 
tilmelding kan ske ved henveldelse
til turansvarlig:
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Niels Christian Hummelshøj
Tlf: 9771 0692 
E-mail: nc.hummelshoej@mail.dk

Seneste tilmelding 15. maj

Husk navn og klubnavn !

KLUBNYT: Portræt af Ehlers
Af  MARTÆNG

Æresmedlem af Aalborg Roklub 1961

Den 24 januar 1928 kom Ehlers 
til verdenen i Skive. En kommende
roer var født. Der skulle dog gå nogle 
år helt nøjagtig, 22 år. Den 1 januar 
1950 indmeldte Ehlers sig i Aalborg 
Roklub. I de forgangne 53 år, blev 
hans virke inden for Aalborg Roklub, 
men også inden for Dansk Forening 
for Rosport, af stor betydning for 
rosporten. I 1953 vedtog Aalborg 
Roklubs ledelse, at man ville oprette 
en speciel Ungdomsafdeling, Ehlers 

blev den ansvarlige leder af denne 
afdeling og det viste sig hurtigt at man 
havde fundet den rette mand på den 
rette plads. Det gode købmandsskab 
som Ehlers havde lært i sine unge år, 
kom til udfoldelse, der blev oprettet 
Bådsmandskurser, af 1., 2. og 3. grad, 
så ungdomsroerne kunne få indblik i 
søfartsreglerne, og ansvaret for deres 
færden på fjorden, som styrmænd. 
Den årlige langtur til vor, dengang 
dejlige hytte (trøstens bolig) ved 
Birkelse var et af højdepunkterne 
på sæsonen, i fællesskab med 
ungdomsroerne fra Dameroklubben 
blev der afhold olympiske lege på 
Birkelse stadion, samt kåring af Miss 
Ryå, og mange andre aktiviteter, 
herunder landslejre- træffe stævner, 
med andre U-roere fra landsdelene 
bevirkede, at ungdomsafdelingen 
voksede stødt, så man i 1957 kunne 
mønstre 100 ungdomsroere.

Ungdomsafdelingen var i faste rammer 
og denne fremgang som ungdoms-
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afdelingen havde, bevirkede også at 
senior afdelingen voksede og k tilført 
unge kræfter, som kunne bidrage
klubben sin fortsat vækst.
I mellemtiden var Ehlers blevet valgt 
ind i kredsbestyrelsen som formand 
for ungdomsudvalget og efterfølgende 
kredsformand, samt medlem af 
D.F.f.R.s hovedbestyrelse, som leder 
af Kredstræffestævner, samt D.F.f.Rs 
landslejre og leder af Europa-
mesterskaberne for ungdomsroere i 
henholdsvis Italien og England.
Ehlers markerede sig så kraftigt og 
var kendt i rokredse over hele landet. 
Inden for D.F.f.R, gav det sig udtryk 

i, at Ehlers i 1969 k D.F.f.Rs 
Ærestegn. I 1985 D.F.f.Rs lederpris.

Den 25 januar 2003 markerede Ehlers 
sin 75 års fødselsdag i Aalbrog Roklub, 
hvor familie og venner og gamle 
U-roere, under hans tidligere ledelse 
fejrede dagen.
Aalborg Roklubs gave (portrættet af 
Ehlers) blev afsløret af Ehlers datter 
Vine, og ophængt af barnebarnet 
Nikoline i forhallen, i overværelse 
af familien samt tilstede værende
fødselsdagsgæster.

KLUBNYT: Generalforsamling d. 25. februar
Af  BESTYRELSEN

Deltagere:  Bestyrelsen, Dirigent N. E. Hoffmann, stor medlemsskare.
Referent: Tomas Kristensen.

Dagsorden iht. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Bestyrelsens planer for den kommende sæson ved fremlæggelse af 

forslag til budget samt fastlæggelse af kontingent for samme. 
6. Valg af bestyrelsen ig. vedtægternes §5 – På valg er:

a. Næstformand/Adm.
b. Næstformand/Øko
c. Ungdomsrochef
d. Husforvalter
e. Materielforvalter
f. Aktivitetsformand

7. Valg af 2 revisorer.
8. Beretning for Dispositionsfonden og valg af formand for samme.
9. Eventuelt
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Velkomst kl. 19.10, Formanden byder velkommen.

Ad 1. Som dirigent vælges Niels Erik Hoffmann. Dirigenten redegør for
 generalforsamlingens lovlige indkaldelse.

Ad. 2.  Formanden henviser til beretningen i januar 2003 udgaven af medlemsbladet 
med følgende uddybninger:Tillykke til alle medlemmer med det ne resultat af renoveringen 
af 1. sal.Der er placeret ordre på nye både således, at der forventes præsentation af en 
gigbåd ved standerhejsningen i 2004 og en 2+ inrigger til klubbens fødselsdag i 2004.Ej 
så megen aktivitet i DFfR-Nord kredsen, den fortsætter dog med få bestyrelsesmedlemmer 
og få aktiviteter. (Interesserede er velkommen til at kontakte bestyrelsen)Ændringen 
i kanin instruktionen til et mere koncentreret forløb i 2002 regnes for en succes og 
fortsætter i 2003.OBS. på rengøringsdagen d. 15. marts kl. 9:00. Og d. 21.-23. marts 
renoveres motionsrummet, AR har ansvaret for aktiviteterne om søndagen. Se opslag 
herom.Forslaget om Kajak aktiviteten i klubben er velkommen og formanden forventer 
en spændende debat desangående.Frank modtog DIF ærestegn.Dirigenten spørger om 
der er kommentarer til bestyrelsesberetning? Peter Gadegård: Fremfører at referatet 
af generalforsamlingen sidste år er fejlagtigt idet det ej blev besluttet at undersøge 
hvorvidt det var muligt at anskaffe kajakker. Men at det faktisk blev besluttet at indkøbe 
kajakker. Svend Langer svarer, at han mener, som referent, at have beskrevet det 
fyldestgørende.Svend Langer: Fremfører desforuden, at der endnu ikke eksisterer et 
reglement for brug af kajakker og frigivelse af kajakroere, derfor er der ikke indkøbt 
kajakker.Martin Olsen: Støtter Peter Gadegårds udsagn.Ole Engen fremfører at ere 
roklubber (Skive og Thisted) mener at der er kutyme for at DFfR står bag, at man kan 
benytte eksisterende ro-reglement. Hvorfor der ikke er behov for vedtægts eller reglements 
ændringer før indførelsen.Gregers Gregersen replicerer: Der skal være et kajak reglement 
med en driftsansvarlig. Bestyrelsen oplever en manglende interesse for aktiviteten, ingen 
indlæg i medlemsbladet ej heller på nettet.Ole Engen: Vi har et reglement.Derefter 
en animeret debat uden fast konklusion.Peter Gadegård fremfører igen, at interessen 
var til stede ved generalforsamlingen sidste år udtalt ved afstemningen.Yderligere 
kommentarer ang. kajakker henvises til punktet Eventuelt.Der er ikke yderligere spørgsmå
til bestyrelsesberetningen og den godkendes.

Ad 3.  Regnskabet var omdelt.Kassereren gemmengik poster med væsentlig afvigelse 
i forhold til budgettet:I kraft af kontingentindtægten vurderes at medlemstallet er 
stabilt. Flot indtægt fra Nykredit Fonden. Den store post under gaver er fra GAR 
og Dispositionsfonden. Samt forskellige medlemmer.Uddannelsestilskuddet er udtryk 
for et 75 % tilskud fra kommunen til kursusudgifter.Vedr. køkkenet: Unormalt pga. 
storindkøb af klubdragter. Regnskabsoptagelsen til salgsprisen af lagervarerne kommer 
til udtryk i det bogførte overskud.Kap. afd. har ej forbrugt hele budgettet pga. lav 
aktivitet.Motionsrummet har ej ønsket det budgetterede tilskud i år.Medlemsbladet er 
under budget pga. lavere rotation. Samt højere indtægt fra annoncører.Administration 
er faldet, bl.a. muligvis pga. e-mail da portoudgiften er faldet kraftigt.Kontingent til 
DFfR steget. Klubarrangementer over budget pga. aktiviteter som f. eks. reception 
vedr. 1. sal.Færre udgifter vedr. skoleroning.Ingen udgifter til investeringer.Indtægter: 
Efterregulering fra Aalborg Kommune, mere end forventet.Fjernvarmelånet indbetalt 
med den kommende indbetaling i 2003.Vedligeholdelse af bygningen. Ændring af 
opgørelsesmetode, pga. 1. sal renovering, på kommunens begæring.Forbrug til el, 
vand,varme: Svinger meget men totalt afviger det meget lidt.Lønudgift rengøring er steget 
pga. indførelse af feriegodtgørelse.Total driftsresultat med et overskud på ca. 97.000 kr. 
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Aktiver og passiver uden specielle højdepunkter.Regnskabet har været forelagt revisorerne 
som har godkendt det.Dirigenten spørger om der er kommentarer til regnskaber?Anders 
Josefsen: Utydelig kommentar vedrørende rengøring feriepenge, afklares med oplysning 
om, at udbetaling er sket efter lovgivningens regler. Peter Laubek: spørgsmål vedr. 
forsikring, afklares til spørgerens tilfredshed.Helge Foss: Efterspørger en anden 
papirfarve på det omdelte regnskab, det accepteres af kassereren.Regnskabet godkendt.

Ad 4.  Ingen indkomne forslag.

Ad 5.  Kassereren beretter om budgettet, følger udsving fra regnskabet og tidligere 
budgetter:Aktivitetstilskuddet falder fra kommunens side pga. politisk vedtaget fordeling 
efter alder.Der forventes et overskud fra køkkenet. (Plejer at balancere).Investeringer 
budgetteres til 40.000 med håb om at der bliver brug for dem, det er ej afklaret om der er 
aconto i årets løb til bådleverandøren, som kan betyde en betydelig forhøjet udgift.Samlet 
resultat budgetteres med et overskud på 11.000 kr.Vedr. klubhusvedligeholdelse 
skal der søges specielt for at modtage det kommunale tilskud, der er indregnet i 
budgettet.Kontingentet: foreslås at stige med 5 %, bl.a. pga. kommunens reduktion i 
tilskud til klubhusvedligeholdelse fra 80 % til 75 %.Bestyrelsen udbeder sig kommentarer 
vedr. en evt. ændring af antallet af rater ved kontingentopkrævningen, f.eks. til 2 rater. 
Kommentarer til budgettet:J. P. Vium: Hvorfor den store likviditet?Svend Langer: Pga. 
bådanskaffelse og yderligere udgifter på vedligeholdelse forventes det at likviditeten 
forbruges og Dispositionsfonden derved lades uberørt indtil absolut nødvendigt.J. P. 
Vium: Det byder mig imod at klubben er en pengemaskine.Formand: Både forventes 
at koste 200.000.  Tilskud forventes at falde i fremtiden. Budgettet forventes derfor 
at være i klubbens bedste interesse. Der forsøges at nde en balance mellem 
aktiviteter og investeringer.Poul Wendt: Støtter op om bestyrelsens dispositioner.Blandet 
højlydt diskussion uden konklusion.Kommentarer til evt. rateændring :Anders 
Josefsen: Problem med 2 rater for studerende.J. P. Vium: Foreslår valgfrit antal og 
henfører at det er muligt rent teknisk.Budgettet og kontingentstigning er godkendt.

Ad 6.  

a) Stillingen er vakant. Bestyrelsen har ingen kandidat. Ingen i forsamlingen 
 ønsker at kandiderer.
b) Svend Langer genvalgt.
c) Allan Clausen og Jacob Christensen genvælges.d) Lars H. Topp genvælges.
e) Materielforvalteren mangler tid og opfordrer stærkt til en aøser. Finn Laursen 
 modtager genvalg.
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f) Aktivitetsformand Henning Splid modtager genvalg.

Ad 7.  Revisorer Christian Hermannsen og Børge Christoffersen modtager genvalg.

Ad 8.  Formanden for dispositionsfonden Preben Baagøe forelægger det omdelte 
regnskab, her følger højdepunkter:Vedrørende tilskud til renovering 1. sal solgtes en 
obligationsserie med 2.000 kr i provenu.Årets resultat ca. 2000 kr. i overskud, formue 
udgør ca. 235.000 kr.Ingen spørgsmål. Regnskab godkendt.Samtidig ønsker formanden at 
trække sig og foreslår Henning Andersen som kandidat.Henning Andersen modtager valget.

Ad 9.  Formand for GAR: Gratulerer med 1. sal. Samt oplyser at GAR afholder 
efterårsfest d. 14. marts 2003.Formanden: Ønsker forslag til bådsponsorer - nogle 
medlemmer der ønsker at hjælpe med at søge.DFfR afholder generalforsamling d. 16 
marts i Viborg, interesserede er velkomne til at kontakte bestyrelsen. O. Engen takkes 
for assistance vedr. indkøb og tryk af dragter.Dispositionsfondens afgående formand 
modtager en erkendelighed for arbejdet.Roar Clausen modtager en erkendelig for bl.a. 
aktivitet med gymnastikken.Poul Erik Trolle: Vil gerne stille bestyrelsen den opgave at lave 
en handleplan for klubbens fremtid og rekruttering af unge medlemmer og fastholdelse af 
disse.Svend Langer kommenterer: Der har været følere fra bestyrelse med fx. provokation 
med lukning af kapafdelingen i bladet. Ønsker at vende opgaven rundt således opgaven 
stilles til en kreds af medlemmerne. Bestyrelsen modtager gerne forslag.Formanden: 
Bestyrelsen mener at det har justeret de daglige opgaver, således kanin instruks er 
ændret, båd indkøb planeret etc.Anders Josefsen: Røffel til de inaktive.J. P. Vium: 
Der ndes kliker der er stærke og indeholder store ressourcer. Der bør være grupper 
der autonomt indsluser gruppeløse medlemmer.Reklame via dragebådsræs - det er 
en pengemaskine.Peter Gadegård - Havkajak: foreslår sig selv til formand for og Ole 
Engen som deltager i kajak-udvalget.Bestyrelsen modtager forslaget - således også 
generalforsamlingen.Peter Laubek deltager gerne i sponsor udvalg.Morten Wendt stiller 
sig tvivlende over for indførelse af kajakker og formoder at der vil danne sig en klub 
i klubben. Han har personlig erfaring fra andre klubber hvor det har udviklet sig 
uheldigt.Ole Engen fremfører at han har informationer fra andre klubber der refererer til 
at det er en succes at indføre kajakker.J. P. Vium sekunderer at det er en ventil for de 
der ikke kan benytte en sculler. Peter Laubek sekunderer. Dirigenten foreslår indikation 
for interesse: Hovedparten af de tilstedeværende indikerer interesse. Arbejdet overdrages 
nu til udvalget.Formanden konkluderer at afstemningen kun er vejledende, da der ej kan 
vedtages noget under Eventuelt, men samtidig forsikrer formanden om, at kajakudvalget 
ikke er en syltekrukke.Carl Frederik Støckel foreslår at AR vælger er propagandaminister. 
Finn Laursen mener at det ej er nye medlemmer men fastholdelse af de der tilkommer 
der er opgaven.Ole Engen foreslår at AR investerer i brede/lette singlescullers ala ADR.

 Dirigenten hæver generalforsamlingen, klokken er 21:20.
 Formanden overdrager ordet til Frank Petersen for et hurra for AR.Hvorefter 
dirigenten takkes for indsatsen og samtidig overdrages en erkendelighed for arbejdet 
med svømmeaktiviteten i vinter.Der serveres oste og rullepølsesmadder samt øl og kaffe.
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at GAR´s generalforsamling blev særdeles 
livlig affære

at forhenværende meteorolog Verner Ped-
ersen kom i strid modvind for hans toler-
ante holdning til tilstedeværelsen af bilag 
under revisionen af regnskabet.

at det er helt urimeligt, at formanden 
må lade sig køre over af en lastbil 
for at unddrage sig fra fremlæggelsen 
af årsberetningen og overlade alle prob-
lemerne til Søren Hæk.

at Helge Foss brillerede med sit eminente 
overblik, for ingen andre havde bemærket, 
at der ikke var valgt en fanebærer.

at Verner Pedersen lovede, at hvis forsam-
lingen genvalgte ham som revisor, så ville 
han påtage sig hvervet som fanebærer

at da den stride modvind havde lagt 
sig viste forsamlingen storsind og valgte 
Verner til både fanebærer og revisor

at Verner, der nu befandt sig i stormens 
øje, blev rørt og rejste sig og takkede, hvor-
til barber Søndergaard meddelte, at det 
kunne han blive opereret for.

at da Helge Foss blev belønnet med 
valget som 1. stedfortræder, da han rejste 

spørgsmålet, hvad man skulle gøre, hvis 
den nye fanebærer var den første der blev 
kaldt hjem.

at aftenens dirigent, Børge Christoffersen, 
ikke k godkendt sin søforklaring 
angående det store kurstab, der havde 
ramt GAR´s investeringer

at GAR´s medlemmer i kraft af opnået 
alder havde svært ved at acceptere, at 
investeringerne og dermed afkastet skulle 
vurderes over år - tilsyneladende mange år

at der fra GAR´s bestyrelse blev anket over 
den hårde tone, som bestyrelsen mødte fra

medlemmerne på generalforsamlingen. 

REDAKTION:
Allan Clausen (ansv.) og Søren Lauritsen. 
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: AalborgRoklub @mail.tele.dk
www.aalborgroklub.dk
Giro: 9 46 11 59

5. maj 2003
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