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Aalborg Roklub aktiviteter
Søndag den 28. marts 2004

Standerhejsning kl. 10.00
 Rosæsonen åbnes ved formanden
 Standeren hejses af ungdomsroere
 Gennemførelse af båddåb for
  1 x GIG båd
  2 x singlescullere
  1 x dobbeltsculler
  1 x kajak
 Overrækkelse af kilometerårer og bægre

Ekstraordinær generalforsamling kl. 12.00
 Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Endelig behandling af de ved 1. behandling  vedtagne ændringer af 
 klubbens vedtægter.

 3. Valg til klubbens bestyrelse
 “  Formand
 “  Næstformand
 “  Logistikchef (materiel og faciliteter)
 “  Human Ressource chef (HR-chef)
 “  Kommunikationschef

 4.  Eventuelt

Standerhejsningsfrokost kl. 13.00
 Tilmelding til frokosten på opslagstavlen

Vel mødt.
      På bestyrelsens vegne
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BESTYRELSEN

Formand:    
 Gregers S. Gregersen Magsvej 17  98 13 16 22
   9000 Aalborg,  2g@stofanet.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    jol@dmdata.com

Aktivitetsformand: 
 Pt. Vakant

Kaproningschef: 
 Frank Petersen  Præstemarken 9   98 137548
   9000 Aalborg  

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

Ungdomsleder: 
 Allan Clausen  Peder Skramsgade 27, 2. TH 51 94 42 71
   9000 Aalborg  mail@denvers.dk
  
Materielforvalter:   
 Pt. Vakant

Husforvalter: 
 Pt. Vakant

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) 
 Michael Richter  Skelagervej 155, st. TV 98 18 13 51
   9000 Aalborg
 
Medlemsblad (ansv. red.) Allan Clausen  Se bestyrelse 
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EMNE: Formanden har ordet
Af GREGERS S. GREGERSEN

Æresmedlem i Aalborg Roklub Poul 
Erik Ehlers er ikke mere. Ehlers døde 
fredag den 20. februar 2004, og blev 
bisat fra Aalborg Domkirke fredag den 
27. februar 2004, hvor Aalborg Roklub 
og GAR deltog med vore faner med 
Martin Olsen, Frank Petersen og Knud 
Verner Pedersen som fanebærere. Der 
var mødt mange medlemmer op for at 
tage afsked med en markant person-
lighed, som har ydet en stor indsats 
for vor roklub. 

Der bringes mindeord om Poul Erik 
Ehlers inde i bladet.

Den 24. februar 2004 blev der afholdt 
generalforsamling i Aalborg Roklubs 
klublokaler, og der var et stort 
fremmøde. Der var nogle ganske bety-
dende punkter på dagsordenen. Bety-
dende for klubbens fremtid. Der var 
således forslag til en organisatorisk 
ændring af bestyrelsen, således at 
der bliver færre bestyrelsesmedlem-
mer, men med en bredere opgave-
fordeling. Det fremmeste formål med 
denne ændring er to forhold. Det ene 
er at styrke indsatsen på vandet - at 

opfylde, behovene hos klubbens med-
lemmer om, at langt ere får roet mere 
- og gerne kvalitetsroning i så mange 
bådtyper som muligt. Det andet er en just-
ering af bestyrelsesposterne, så bestyr-
elsen får en bredde, der giver mulighed 
for, at bestyrelsen får mulighed for 
at være mere offensiv i forhold til 
såvel interne som eksterne forhold. 

Dernæst er det konstateret at mange 
medlemmer tilkendegiver et ønske om, 
at man hellere vil deltage i begrænsede 
opgaver - projektopgaver - der afs-
luttes ved opgavens løsning, frem for 
at sidde i udvalg eller i bestyrelsen. 

Det fremsatte forslag til ændring af 
klubbens vedtægter blev vedtaget på 
generalforsamlingen, men kunne ikke 
endeligt vedtages før afholdelse af en 
ekstraordinær generalforsamling, idet 
der ganske vist var en markant - 
næsten enstemmig - opbakning til 
forslaget, men det kræves også, at 
mindst 50 % af de aktive medlemmer 
var til stede. Dette krav var ikke 
helt opfyldt - derfor afholdes der en 
ekstraordinær generalforsamling den 
28. marts 2004, hvor ændringen kan 
endeligt vedtages. 

På generalforsamlingen var der også 
forslag om optagelse af forhandling 
med ADR om et styrket samarbejde - 
på land og vandet   - mellem de to 
roklubber. Udfaldet heraf  kan læses 
i referatet inde i bladet. Her skal 
blot konstateres, at bestyrelsen nder, 
at samarbejdet med ADR fungerer 
godt, og har en eksibilitet, der 
afspejler behovet, men bestyrelsen 
følger naturligvis generalforsamlingens 
pålæg. Med hensyn til forslaget om 
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AKTIVITETSKALENDER

Marts
20. kl. 09.00 Rengøringsdag
28. kl. 10.00 Standerhejsning
      kl. xx.xx Ekstraordinær generalforsamling      
      kl. 12.30 Standerfrokost i Aalborg Roklub

Juni
23. kl. 19.00 Sankt Hans i AR.

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

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

* OBS ! med forbehold for ændringer *

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

F e r i e

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

Rejs i banken først.
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at overholde rygeforbud mv. i klub-
bens lokaler var der en længere - og til 
tider holdningspræget - debat. Debat-
ten mundede ud i, at forslagsstilleren 
valgte at trække sit forslag efter en giv-
ende debat mellem klubbens medlem-
mer. 

På generalforsamlingen var der (den 
næsten traditionelle) debat om kaja-
kker - forlæns - sidelæns - baglæns 
og omvendt roning. Denne fortsatte 
debat kan naturligvis være med som 
et bidrag til roklubbens fortsatte 
udvikling, men set i forhold til roklub-
bens kerneområde synes debatten at 
være meget omfangsrig. Dette også set 
i det perspektiv, at indkøb af de fem 
nye både: En gigbåd, en toer inrigger, 
en dobbeltsculler og to singlescullere, 
ikke var en del af debatten. Det 
kan jo være fordi, der bare er fuld 
opbakning af denne disposition, og at 
der alene ventes på standerhejsnin-
gen så de nye både kan tages i brug. 

Umiddelbart efter standerhejsningen 
vil der blive behov for en del ændringer 
af bådenes placering i bådhallen, i 

den forbindelse bliver der også brug 
for at vurdere den samlede bådpark, 
og at enkelte både enten  placeres i 
depot - udfases ved salg eller andet.  

Med hensyn til valg til bestyrelsen var 
det oplevelse ud over det almindelige. 
Så meget at der ikke skal bruges yder-
ligere ord på dette, ud over den gensi-
dige forpligtelse der ligger mellem alle 
klubbens medlemmer om at sikre, at 
der ved den ekstraordinære general-
forsamling er et tilstrækkeligt antal 
kandidater, så alle bestyrelsesposterne 
efter afholdelsen af den ekstraordinære 
generalforsamling er besat - uanset om 
vedtægtsændringen vedtages eller ej. 

Efter medlemsmødet den 14. novem-
ber 2003 blev der nedsat en task force 
som har ydet en stor arbejdsindsats, 
hvorfor bestyrelsen har valgt at sende 
resumé af dette arbejde ud forud for 
den netop afholdte generalforsamling, 
så alle klubbens medlemmer var ori-
enteret om det arbejde, der er udført 
efter medlemsmødet. Har du brug for 
yderligere - og uddybende materiale 
- om task forcens arbejde, er du vel-
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kommen til at kontakte bestyrelsen. 

Afsluttende vil bestyrelsen gerne takke 
de aktive deltagere i task force arbe-
jdet for deres indsats - og udtrykke 
et ønske om et fortsat godt samarbe-
jde med realiseringen af de mange fre-
madrettede ideer.

Vel mødet til den ekstraordinære gen-
eralforsamling efter standerhejsningen 
søndag den 28. marts 2004 kl. 12.00.

EMNE: Forslag til vedtægtsændring
Af BESTYRELSEN

Til vedtagelse på Aalborg Roklubs 
ekstraordinære generalforsamling 
den 28. marts 2004 stiller klubbens 
bestyrelsen følgende forslag til 
ændring af klubbens vedtægter jfr. 
beslutning på generalforsamlingen 
den 24. februar 2004. 

§ 5, §7 og § 12 ændres som følger 
( rettede tekstafsnit er fremhævet i 
kursiv ).

§ 5 Bestyrelsen

Klubbens daglige ledelse består af 
en bestyrelse, der repræsenterer klub-
ben i alle forhold. Bestyrelsens på lov-
lige måde vedtagne beslutninger og 
i henhold dertil foretagne handlinger 
forpligter klubben. 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 
år ad gangen, således at halvdelen af 
bestyrelsen afgår hvert år. Samtlige 
bestyrelsesmedlemmer skal være 
aktive medlemmer af klubben og 
være fyldt 18 år på valgdagen.

Bestyrelsen vælges til følgende poster:

“ Formand 
“ Næstformand 
“ Økonomichef 
“ Rochef 
“ Logistikchef ( materiel og faci
 liteter ) 
“ Human Ressource chef 
“ Kommunikationschef 

I lige årstal er følgende på valg:
Formand, logistikchef, rochef, kommuni-
kationschef

I ulige årstal er følgende på valg:
Økonomichef, næstformand, human 
ressource chef.

I tilfælde af vakance supplerer bestyr-
elsen sig selv, evt. fra nedsatte udvalg.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig , 
når mindst 4 af dens medlemmer, heri-
blandt formanden eller næstformanden 
er tilstede.

Bestyrelsen udarbejder reglement for ron-
ingen, adgang til og orden i klubhuset.

Bestyrelsen nedsætter de nødvendige 
udvalg til klubbens drift. 

Over bestyrelsens forhandlinger føres 
en protokol.

Bestyrelsesmedlemmer kan være 
formænd for eller medlem af udval-
gene. Udvalgene er ansvarlige over 
for bestyrelsen, og denne fører tilsyn 
med udvalgenes arbejde. Ungdomsro-
erne skal have mulighed for at opstille 
kandidater til et ungdomsudvalg, samt 
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ved  indbyrdes afstemning at have ind-
ydelse på valget af udvalgets formand.

Bestyrelsen udpeger repræsentanter 
til de organisationer, som klubben 
er medlem af. Repræsentanterne kan 
udpeges såvel blandt bestyrelsesmed-
lemmer som blandt øvrige medlemmer.

§7 Generalforsamling 

Generalforsamlingen er klubbens 
øverste myndighed. Den ordinære gen-
eralforsamling afholdes hvert år i feb-
ruar måned, og indkaldes med 8 
dages varsel ved skriftlig meddelelse 
til hvert enkelt medlem eller ved 
bekendtgørelse i medlemsbladet, hvis 
et sådant udgives.
På den ordinære generalforsamling 
vælges bestyrelsen, og 2 revisorer.

Passive medlemmer har ikke stem-
meret. Ungdomsroere opnår stemmeret 
i det år, hvor de forud for gen-
eralforsamlingen er blevet 16 år.

Stemme på generalforsamlingen kan 
kun afgives personligt. Forslag, der 
ønskes behandlet på generalforsam-
lingen, må være bestyrelsen i hænde 

senest den 1. februar. Forslagene 
skal ordret eller i uddrag anføres i 
indkaldelsen til generalforsamlingen.

Dagsordenen for den ordinære 
generalforsamling skal omfatte 
følgende punkter:

   1. Valg af dirigent 
   2. Bestyrelsens beretning for den 
 forløbne sæson. 
   3. Kassereren fremlægger det rev
 iderede regnskab til godkend
 else. 
   4. Behandling af evt. Indkomne 
 forslag. 
   5. Gennemgang af bestyrelsens 
 planer for den kommende 
 sæson, herunder godkendelse 
 af budget og fastlæggelse af 
 kontingent for samme. 
   6. Valg af bestyrelsesmedlem 
 mer, ig. §5. 
   7. Valg af 2 revisorer. 
   8. Beretning for dispositionsfon
 den og valg af formand for 
 samme. 
   9. Eventuelt. 

§ 12 Tegning - hæftelse



.............................................................................................................................................................................AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD

8
.............................................................................................................................................................................

Roklubben tegnes af formanden eller 
økonomichefen samt  mindst to 
bestyrelsesmedlemmer i forening. 
Ved køb, salg og pantsætning af 
fast ejendom kræves der dog en 
generalforsamlingsbeslutning.

Roklubben hæfter kun for sine forplig-
telser med den foreningen til enhver 
tid tilhørende formue. Der påhviler 
ikke roklubbens medlemmer eller 
bestyrelses nogen personlig hæftelse.
Ligesom ingen medlemmer i roklub-
ben og dennes bestyrelse kan kautio-
nere for foreningens forpligtelser.

KLUBNYT: Poul Erik Ehlers Memo-
rian
Af MARTIN OLSEN M.FL

Æresmedlem af Aalborg Roklub, Poul 
Erik Ehlers, er afgået ved døden fredag 
den 20. fe-bruar 2004 i sit hjem efter 
kort tids sygdom.

Poul Erik Ehlers’ virke inden for Dansk 
Forening for Rosport - og i særdeleshed 
for Aal-borg Roklub - har været af uvur-
derlig og vital betydning for rosporten.

Poul Erik Ehlers’ 54-årige medlem-
skab af Aalborg Roklub har sat dybe 
spor, især vil han blive husket for hans 
oprettelse af en Ungdomsafdeling og 
hans fremragende ledelse af Ungdom-
sroningen, og i 1961 tildeles Poul Erik 

Ehlers Aalborg Roklubs hæderstegn. 

Poul Erik Ehlers evner, som den 
naturlige leder han var, bevirkede sam-
tidig, at D.F.f.R. trak på hans særlige 
evner. Som medlem af hovedbestyr-
elsen for D.F.f.R. k han overdraget 
ledelsen af D.F.f.R.s store landslejre og 
europamesterskaberne for ungdoms-
roere i hen-holdsvis Italien og England. 
Begivenheder som han ofte tænkte til-
bage på med glæde.

Poul Erik Ehlers var kendt - og anerk-
endt - i alle rokredse i Danmark. 
Det gav sig synligt udtryk i, at han 
i 1969 k tildelt D.F.f.R.s ærestegn 
og i 1985 D.F.f.R.s lederpris. I 1999 
blev Poul Erik Ehlers udnævnt til 
æresmedlem af Aalborg Roklub.

Den 25. januar 2003 markerede Poul 
Erik Ehlers sin 75 års fødselsdag 
i Aalborg Roklubs lokaler. Her blev 
han behørigt fejret af familien, venner, 
roere og ikke mindst “gamle” ung-dom-
sroere, som har været under hans kyn-
dige ledelse. Det blev en mindeværdig 
dag, hvor der også var plads til de 
mange følelser, der kommer frem, når 
det historiske vingesus mær-kes i de 
mange taler, der blev holdt for ham.

For at forevige Poul Erik Ehlers og 
hans gerning for Aalborg Roklub blev 
der ophængt et portræt af Ehlers i Aal-
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borg Roklubs Hall. 

Med mottoet “En gang roer - altid roer” 
sender vi vor medfølelse til familien, og 
vore tanker til Ruth. Vi mindes også 
de gerninger, som  han udøvede for 
rosporten og i særdeleshed for ung-
dommen. 

Aalborg Roklubs medlemmer udtryk-
ker i dyb taknemmelighed et: 

Æret være Poul Erik Ehlers’ minde.

KLUBNYT: Bestyrelsen og dens 
arbejdsopgaver
Af  JESPER WINTHER

I forbindelse med medlemsmødet den 
14 Nov. 2003 blev der nedsat en arbejds-
gruppe, taskforce, til at arbejde videre 
med de ideer der fremkom på mødet. 
Det overordnede emne var at skabe 
mere aktivitet på vandet og i klubben.
Taskforcen barslede således med et 
oplæg til en ny ledelsesstruktur i AR. 
Det gennemgående i denne ledel-
sesstruktur er en mindre bestyrelse, 
med et antal udvalg eller projektgrup-
per til at varetage arbejdet med et 
givent projekt, det enkelte bestyrelses-
medlem er således kun at betragte 
som den administrative leder af dette 
arbejde.
Selve ideen med udvalg og projekt-
grupper er enkel: Hvis der er en eller 
ere personer, der vil påtage sig arbe-
jdet bliver aktiviteten gennemført - 
ellers ikke.
Som det er de este bekendt blev 
der ved den ordinære generalfors-
amling vedtaget en vedtægtsændring, 
som skal endelig vedtages ved en 
ekstraordinær generalforsamling, sam-

tidig hermed skal der vælges medlem-
mer til bestyrelsen.
I skrivende stund er der mangel på 
medlemmer til bestyrelsen, jeg tror at 
dette skyldes en usikkerhed fra poten-
tielle kandidater, hvorfor jeg gerne vil 
komme med en kort salgsfremstød 
for de forskellige bestyrelsesposter.

Formanden, er den som leder og 
fordeler arbejdet i bestyrelsen. Det 
er en drømmestilling, du svæver over 
vandet, holder de øvrige bestyrelses-
medlemmer i ørene, således at de 
udfører deres opgaver, samtidig skal 
du dog være behjælpelig hvis der er 
behov herfor.

Næstformanden, er stedfortræder for 
formanden, herudover er opgaverne at 
tage del i den daglige administrative 
drift af AR. Den sjoveste del i hans 
arbejde er at uddelegere opgaverne i 
forbindelse med alle de sociale aktiv-
iteter i AR, specielt at der bliver afholdt 
nogle gode fester.

Økonomichefen, som navnet antyder 
sidder han på kassen. Han er vel den 
i bestyrelsen som har det mest trivi-
elle arbejde, bogføring, budgetlægning 
o.s.v.. MEN uden denne vigtige arbe-
jdsindsats som ydes her vil AR være 
ilde stillet.

Rochef, ja navnet antyder vel at 
han har ansvaret for aktiviteterne på 
vandet. HUSK, han skal ikke sørge 
for at medlemmerne kommer ud for 
at ro, det er det enkelte medlems 
eget ansvar. Han har en række udvalg 
under sig, samt kontakten til de 
allerede kendte grupperinger i AR.
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Logistikchef, grundet “manglende 
evner” i taskforcen, kunne vi ikke 
nde på en bedre betegnelse, men 
hvilke opgaver der ligger bag kunne 
vi dog. Ansvarsområdet er vores mate-
riel, hus, inventar og sidst men ikke 
mindst vores både.

Human Resource chef, ja endnu 
engang svigter evnerne, men 
ansvarsområdet er at få kortlagt den 
enorme talentmasse der er i AR, således 
han i samarbejde med rochefen ved 
hvem der har evnerne og muligheden 
for at tage del i udannelsen af kaniner 
og gøre os andre til endnu bedre roere.

Kommunikationschef, ja taskforcen 
mangler ikke fantasi, eller gør den, 
men en anden betegnelse kunne være 
sekretær. Ansvaret er det velkendte, 
herunder sortere post, være referent 
ved møderne og sidst men ikke mindst 
være ansvarlig for markedsføring af 
AR, således at sekretæren er med 
til at skabe AR’s ansigt udadtil.

Bestyrelsen for AR er dem der udar-
bejder og skaber rammerne for, at Du 
og jeg har mulighed for at komme på 
vandet.
Derfor er det vigtigt at vi får besat 
de manglende poster til bestyrelsen 
og husk, hvis alle medlemmer vil 
yde en lille indsats på den ene eller 
anden måde, er det muligt at få AR 
til at blomstre af liv og aktivitet.

Vi har den bedste roklub i Aalborg, 
vi skal bare huske at vi selv skal 
yde en lille indsats i det daglige 
således at det ikke bliver en sur 
pligt at være bestyrelsesmedlem.

Ved medlemsmødet var der stor 
opbakning fra de fremmødte til at tage 
del i de daglige aktiviteter, der skal 
til for at AR fungerer i det daglige.

Taskforcen anser ikke sit arbejde 
for afsluttet endnu, vi har et stort 
arbejde foran os som sparringspart-
ner for bestyrelsen i det omfang, 
som den ønsker at benytte os.

Derfor skal min bøn til Jer alle 
lyde: Overvej hvorledes Du kan være 
med til at gøre AR til en endnu 
bedre roklub - vi har alle ansvaret 
for at have den bedste roklub.

KLUBNYT: Roning
Af  JACOB CHRISTENSEN

Så er det snart tid til at komme 
på vandet og ro - vi glæder os alle 
sammen. Men inden vi kan komme 
ud at ro, er vi jo nødt til at få en 
afklaring på bestyrelsens fremtidige 
sammensætning og ikke mindst besat 
de forskellige poster, samt dannet 
udvalg. Derfor kunne jeg, som tiltrådt 
rochef, godt tænke mig af samle alle 
der har erfaring indenfor afvikling af 
aktiviteter i roklubben; Det være sig 
instruktion af kaniner eller kaproere, 
planlægning af langture, arrangering 
af fester, arbejde med ungdomsroning 
osv. Jeg ville gerne om i mange 
mennesker med interesse for dette ville 
komme til et møde torsdag den 18. 
marts i Aalborg Roklub klokken 19.00. 
Har du ingen erfaring, men ønsker 
alligevel at være behjælpelig, må 
du også meget gerne møde op til 
dette møde. Det er på ingen måde 
forpligtende at dukke op og jeg lover at 
jeg ikke vil trække mødet i langdrag! 
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Samtidig lover jeg at det bliver et 
spændende møde, med både fokus på 
fastholdelse af de gode gamle aktiviteter 
så som svømning og gymnastik, men 
også med fokus på hvorledes vi 
kan implementere nye og spændende 
begreber indenfor roning i Aalborg 
roklub.
Lad os alle mødes i rosportens tegn og 
diskutere hvorledes vi opnår en øget 
aktivitet på vandet.

RONYT: Hvad skal ændres ?
Af  JACOB CRISTENSEN

Rochefens væsentligste ændringer 
bliver at bevare det vi alle holder af, 
nemlig Aalborg roklub og med fokus 
på roningen. For dig som har et godt 
socialt netværk i AR er der kun at 
sige, at du er heldig. Der er andre i AR 
som ikke har så stort netværk blandt 
medlemmerne og hvorfor skulle de så 
overhovedet møde op? Hvem skal de 
ro med? Til jer der sidder og er i 
nogle gode vennekredse - åben jer op 
og deltag i fællesroning hver mandag 
og torsdag klokken 18.30 og til jer 
der mangler det sociale element - 
mød op til fællesroning mandag og 
torsdag klokken 18.30. Og til alle der 
mener, at de ikke hører ind under 
nogle af disse kategorier - mød op til 
fællesroning hver mandag og torsdag 
klokken 18.30.

Fællesroning vil blive startet op sidst 
i april, men vil i inden da gerne 
høre nærmere om fællesroning, er i 
velkomne til at kontakte mig.

Der vil indenfor følgende områder 
også blive foretaget nogle tiltag: 
kanininstruktion, kaproning, kondition 

& styrketræning, langtursroning, kajak, 
Motion for Yngre Roere (17-26år), 
Motionsroning, ungdomsroning 
(12-17år) og vinteraktiviteter.
Er du interesseret i at høre mere, 
vil der i næste nummer af robladet 
komme yderligere informationer. Er 
du interesseret i at have indydelse 
på nogle af disse områder, er du 
velkommen til at møde op torsdag den 
18. marts i Aalborg roklub.

RONYT: Ungdomsroning 
Af RENO STEINKE

Så står en ny rosæson for døren og 
ungdomsroerne er efter en hård vinters 
træning ved at være i form, til at vinde 
alle regattaerne, såvel indland som 
udland. 
Jeg vil kort benytte lejligheden til at 
sige tak til ungdomsroerne for en dejlig 
aktiv vinter, det er ot at se at i står 
klar til træning to gange om ugen hele 
vinteren igennem.
Jeg har i mange år været medlem af 
Aalborg Roklub, som roer. Tidligere 
har jeg hjulpet til i ungdomsafdelingen, 
men efter Allan og Jacob har fundet 
andre veje, vil jeg forsøge at gøre 
deres arbejde efter. Og forhåbentlig 
gøre det så godt, at vi kan få en pæn 
ungdomsafdeling på benene.

Til den kommende sæson har vi 
allerede en række hyggelige aktiviteter 
på programmet, dels i samarbejde med 
Aalborg Dame Roklub og Ægir Roklub, 
men også egne aktiviteter. Vi har for 
ganske nylig holdt møde med ADR 
og Ægir angående vores årlige tur til 
Brønderslev Idrætshøjskole. Vi bliver 
med ledere og ungdomsroere i alt 35 
personer, så det er jo helt imponerende! 



.............................................................................................................................................................................AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD

12
.............................................................................................................................................................................

I år har vi været så heldige at 
kunne benytte os af ALLE Brønderslev 
Idrætshøjskoles faciliteter ( det være 
sig bl.a. klatrevæg, spinningcykler, 3 
store sale, alverdens 
boldspilsredskaber og meget meget 
mere ) og efter weekendens afvikling, 
vil i kunne nde et fyldestgørende 
referat skrevet af ungdomsroerne i 
næste AR roblad.

Som en tilbagevendende begivenhed, 
skal vi til sommer igen deltage i 
ungdomslegene og i år kommer det 
til at foregå i Rendsburg - Tyskland. 
Det er endnu ikke helt på plads hvem 
og hvor mange vi sender af sted, men 
det bliver mindst tre ungdomsroere og 
undertegnede. Hvis der er ere voksne 
der kunne have interesse i at tage 
med, kan jeg kontaktes og vil videre 
undersøge om dette kan lade sig gøre. 
Vi har rimelig gode forhold til de 
tyske ledere, som måske ville være 
os behjælpelige i en sådan given 
situation.

Slutteligt vil jeg sige at jeg er meget 
spændt på hvad den forenstående 
sæson vil kunne byde på af oplevelser. 
Ikke mindst for mig selv, da dette jo 
er mit første år som ungdomsleder i 
AR; Men også for alle vores nuværende 
ungdomsroere, plus den skare af nye 

ansigter, vi regner med at samle 
sæsonen igennem.

Vi ses i roklubben drenge !

KLUBNYT: Store rengøringsdag
Af BESTYRELSEN

Medlemmerne erindres herved om, 
at klubbens store rengøringsdag  
gennemføres lørdag den 20. marts.

Vi mødes kl. 09.00 til et morgenbord, 
hvorefter opgaverne fordeles i mellem 
de fremmødte.

Vi håber på et stort fremmøde. Jo 
ere vi møder op, jo hurtigere kan 
opgaverne blive klaret.

DEBAT: ”Har i hørt” - opstand !
Af ESBEN SCHOU

I sidste nummer af medlemsbladet 
ser jeg under “har I hørt”, at der er 
stillet forslag om, at medlemsnumre 
skal tildeles efter antal roede kilometer 
- det vil sige, at der skiftes numre 
konstant efter hver sæson. Jeg syntes, 
der er et meget dårligt forslag. 
Medlemsnumrene har i over 100 år, 
ja vel i hele klubbens eksistens været 
anciennitetsbestemt, hvilket jeg da 
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også anbefaler fortsætter. Jeg ved 
ikke hvor forslaget stammer, men jeg 
er sikker på, at medlemsnumret for 
mange “gamle” medlemmer, er mere 
end bare et nummer, men også 
en idenditet i klubben. Tildeling af 
numre efter anciennitet er også den 
måde, der anvendes i langt de este 
spotsklubber.
 
Endelig er der spørgsmålet om, at 
stemmeberettigede ved en 
generalforsamling skal være de 
medlemmer, der har roet end 100 
km. - hvad er det for et forslag - 
er I bindegale. Hvor er demokratiet 
henne. I disse moderne tider, hvor der 

foregår mange andre ting i klubben - 
motionsrum, kajakroning kan man da 
ikke dele medlemmerne op i A og B, 
hvad tænker I på.

KLUBNYT: Generalforsamlings-
referat 
Af BESTYRELSEN

Grundet sygdom i bestyrelsen, vil 
referatet fra årets generalforsamling 
beklageligvis ikke indgå i denne udgave 
af medlemsbladet. Men det vil, når 
du læser dette blad, være tilgængelig 
for medlemmerne ved opslag i  
klubhuset. 
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Det er lettere at snakke økonomi med en, man kender - for begge 
parter. Hos os har du en fast rådgiver, som efterhånden får et godt 
kendskab til dig og din økonomi. Det sparer mange forklaringer og 
betyder, at du altid får en seriøs personlig rådgivning.

Hos os får du din egen faste rådgiver
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- at kassereren på GAR’s generalfors-
amling kunne jonglere med 2.000 kr. 
så han kunne overbevise forsamlin-
gen om at  resultatet for 2003 var 
ikke mindre end fremragende.

- at Martæng igen viste sig som 
damernes ven, idet han foreslog, at 
GAR investerede i sædepuder til sto-
lene, så vore kvinder ikke blev ømme 
i den dertil indrettede, når de deltog i 
GAR’s løsslupne sammenkomster.

- at barberen gennem tobakstågen 
kunne konstatere, at resultatet af 
forslaget om rygeforbud i roklubben 
ville blive, at GAR måtte gå over til 
stoffer.

- at et antal klubmedlemmer 
påtænker at anskaffe 
fremmedordbøger for at få det fulde 
udbytte at vores udmærkede medlems-
blad.

- at historier SKAL sendes til 
roblad@denvers.dk. Sendes de til 
andre adresser, vil modtagelsen og 

publikationen ikke være givet.

REDAKTION:
Allan Clausen (ansv.) Medlemsbladet 
udkommer 6 gange årligt, ca. den 15. i 
de ulige måneder (jan, mar, osv.). Det er 
et debatforum, så derfor er artikler og 
indlæg forsynet ’afsenderens’ navn, så det 
er tydeligt hvis menig, der gengives.

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

5. Maj 2004
materiale SKAL sendes til 

roblad@denvers.dk
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