
Standerhejsning
Søndag den 20.marts 2005 kl. 10:00

- Åbning af sæsonen 2005 v/ klubbens formand
- Dåb af ny 2-årers inrigger fra Grejsdalens Inriggerværft
- Overrækkelse af kilometerbæger og kilometernåle
- Standeren hejses m/ klubsangen
- Forfriskninger på 1.sal 
- Standerhejsningsfrokost Kl. 12:00, 

Prisen for frokosten er kr. 110,00 for mad, 1 øl/vand + 1 snaps
NB: Tilmelding på opslagstavlen.

Vel mødt!
       Bestyrelsen

Nr. 2 64. ÅrgangMarts / April
2005

.............................................................................................................................................................................
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Formand:  
  
Jens-Peder Vium
Skindbjergvej 5
9520 Skørping

iqm@JPVium.dk

Tlf.: 98 39 18 33

Næstformand:  
  
Vakant.

HR-chef:  

Vakant.

Kommunikation-
schef:   

Flemming Geert Fuusager
Ingridsvej 9, 1.sal
9000 Aalborg

fuusager@AalborgRoklub.
dk

Mobil: 2244 6284

Økonomichef:  
  
Henning Andersen
Solhøjsvej 39
9210 Aalborg SØ. 

Tlf.: 98 14 12 15

Logistikchef:  

Jørgen Sørensen
Flintevej 33
9000  Aalborg

Joergen.Soerensen@
skolekom.dk

Tlf.: 98 18 58 93

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

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

Motionsroning:
 Steen Christiansen  Ny Kærvej 20  98 16 55 49
   9000 Aalborg 
 
Gamle Aalborg Roere (GAR) 
 Michael Richter  Skelagervej 155, st. TV 98 18 13 51
   9000 Aalborg
 
Medlemsblad (ansv. red.) 
 Allan Clausen  Gl. Strandvej 9, 2.tv 51 94 42 71
   9000 Aalborg  roblad@aalborgroklub.dk 

BESTYRELSEN

NØGLEPERSONER

Rochef:

Jesper P. Winther
Bispensgade 15, 2.th.
9000  Aalborg

jpw@dtf-Travel.dk

Mobil: 40 40 45 23



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

3
.............................................................................................................................................................................

EMNE: Formanden har ordet
Af  JENS-PEDER VIUM

Indledning: Denne ”Formanden har 
ordet” er delt i to dele. En status, der 
følger nedenfor og en positiv fremad-
skuende del, der følger efter. Den sidste 
del er skrevet under den forudsætning, at 
det lykkes at få besat de to ledige bestyr-
elsesposter til standerhejsningen. Læs 
referatet af generalforsamlingen andetst-
eds i dette medlemsblad.

Status
Til ledelse kræves mindst to. En leder og 
én der bliver ledet, og begge skal accept-
ere deres rolle. 
 
Da jeg gennemførte de sidste forbere-
delser til generalforsamlingen løb de to 
små sætninger gennem mit hoved. Det 
havde været træls at skulle ringe rundt 
til forskellige medlemmer og høre, om 
de ville være med til at gøre et stykke 
arbejde i bestyrelsen. I samarbejde med 
Peter Laubek var det lykkedes at få besat 
to pladser, troede jeg. 

Det var ikke af lyst, men af ansvarsfølelse, 
at jeg sidste forår havde accepteret plad-
sen som formand. Jeg var og er stadig 
meget erhvervsaktiv, så min tid var og er 
ganske knap. Jeg ved at  mine kolleger fra 
den gamle bestyrelse har gjort sig tilsva-
rende overvejelser. Det var i lyset heraf, 
at jeg på generalforsamlingen fremsatte 
min erklæring om, at jeg kun var villig 
til at fortsætte som formand, hvis det 
var sammen med en fuldtallig bestyr-

else. Udsigten til endnu mere arbejde for 
roklubben får mig til at sige fra. 

Udsigten til gøre en positiv forskel er den 
væsentligste motivation, man kan have 
som formand og bestyrelsesmedlem. 
Udsigten til at opleve glæden ved sammen 
med sit bestyrelses-team at få tingene til 
at lykkes. Det der skal lykkes, er først og 
fremmest at få tilført vores roklub den 
dynamik og vækst, som er en forudsæt-
ning for at nye og yngre generationer af 
ildsjæle kan komme ind i klubben og føle 
sig så vel tilpas som medlemmer, at de 
er villige til – ja måske selv tilbyder - at 
påtage sig de forpligtende poster i klub-
ben og herunder i bestyrelsen. Uden at 
det var udtalt så klart, som jeg gør det 
her, så var det den tone, der gik som den 
røde tråd gennem klubudviklingskurset. 

Til gengæld kom det næppe tilstrækkeligt 
tydeligt frem på klubudviklingskurset, at 
vi først og fremmest skal lægge vægt på 
”roning for alle”. Det har vi gjort, og det 
skal vi blive ved med at gøre, var konklu-
sionen, da vi tegnede en profi l af klub-
ben. På generalforsamlingen benyttede 
jeg lejligheden til at fremhæve dette.

Men hvad har det med ledelse at gøre? 
Jo, når der er medlemmer, som siger fra 
til en bestyrelsespost, fordi de ikke mener 
at kunne samarbejde med mig, så er jeg 
ikke disse medlemmers formand. For der 
er ingen dialog mellem os. 

”Det gør heller ikke noget”, tænker det 
fi ffi ge medlem, ”for jeg kan bare tage dia-
logen med et andet bestyrelsesmedlem, 
så han kan repræsentere mine inter-
esser”. Til de fi ffi ge medlemmer kan jeg 
kun sige, at i det seneste halve år er vi 
lykkedes med at få fl yttet sagsbehan-
dlingen væk fra bestyrelsesmøderne, så 
bestyrelsen nu træffer sine beslutninger 
på et vel forberedt, fakta- og helhedsori-
enteret grundlag. Jeg vil, så længe jeg 
er formand, gøre mit yderste for at fast-
holde denne linie, for den understøtter det 
team-samarbejde som er en nødvendig 
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AKTIVITETSKALENDER
Marts
20. kl. 10.00  Standerhejsning
20. kl. 12.00 Standerhejsnings frokost
24. kl. 8:30 Skærtorsdagstur til Ryå – Fælles med ADR
April
16. - 17.  Instruktør kursus modul B
24. kl. 9:00 Instruktion – Introduktion 
30. – 1. maj DFfR-Nord Løvspringstur – arrangør ikke fastlagt.
Maj
16.  Instruktør kursus modul B
17.  Instruktør kursus modul B
28. DFfR-Nord Venø Rundt 2005
Juni
11. 8GP i Viborg (12. Viborg Regatta)
20. - 24. Skoleroning
23. kl. 19:00 Skt. Hans aften i AR. (Picnic - du bringer selv maden (BBQ))
Juli: 
09. – 16.  Ungdomslangtur I Sverige alder 16-25 år 
10. - 16.  Outriggerskole i Næstved, alder 12 – 18 år 
23. - 30  Landslejr i Kalundborg alder, 12 – 18 år 

* OBS ! med forbehold for ændringer *
BEMÆRK!  En mere udførlig aktivitetskalender kan ses på klubbens hjemme-
side.

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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forudsætning et effektivt bestyrelsesar-
bejde, hvor vi gensidigt støtter hinanden i 
realiseringen af vores fælles mål. 

Til dig, der fravælger dialogen – dig der 
ikke kom på klubudviklingskurset og 
tilkendegav din mening – til dig vil jeg 
sige: Jeg ved du benytter enhver given 
lejlighed til blandt dine rokam¬merater 
at hverve støtter til dine synspunkter, 
så I i den lille kreds kan klappe hinan-
den på ryggen og bekræfte hinanden i, at 
det er også for galt som formanden og 
bestyrelsen bærer sig ad. Jeg ved også, 
at de menneskelige ressourcer, der har 
vilje og evne til at gennemføre det nød-
vendige generationsskift i vores klub er 
overordentligt knappe. Til dig vil jeg sige: 
Du bærer ved til vor klubs sarkofag. De 
tavse, indre fjender, er dem der mest af 
alt kan tære på de knappe menneskelige 
ressourcer. Hvis du er i tvivl, så se på det 
danske partipolitiske landskab. 

Når vi mødes til standerhejsningen den 
20. marts kl. 10:00 vil vi vide, om det var 
mit sidste udkald, da jeg på generalfors-
amlingen krævede en fuldtallig bestyrelse 
som forudsætning for at fortsætte. De 
nytilkomne bestyrelsesmedlemmer, Hen-
ning Andersen og Flemming Fuusager har 
påtaget sig at gøre endnu et forsøg på 
at fi nde medlemmer, der er villige til at 
påtage sig posterne som næstformand og 
HR-chef. Om det – i givet fald - også er 

sidste udkald andre steder, kommer først 
og fremmest an på den opbakning, der 
kan mønstres til fælles og samordnet ind-
sats for vores roklub. 

Den positivt fremadskuende del 
Mens dette skrives stråler solen over 
det endnu snedækkede landskab. Det er 
tøvejr, og foråret er ved at få taget – sneen 
smelter. En ny rosæson står for døren. På 
værkstedet og i bådhallen ses de fl ot-
teste nylakerede både. Både en helt ny 
2-årers, der skal døbes, og en del både, 
der har fået en rigtig grundig omgang 
vedligehold. Lørdag den 12. marts var der 
forårsrengøring og søndag den 20. marts 
er der standerhejsning med dåb af den 
nye 2-årers.

Forventningerne til den nye sæson knyt-
ter sig ikke mindst til resultaterne af de 
tre arbejdsgrupper fra klubudviklingskur-
set vedrørende 

- juniorroning, 
- indslusning og uddannelse af nye med-
lemmer
- kaproning og struktureret træning.

Andetsteds i bladet kan du læse om, hvor-
dan de tre grupper er parate til at tage 
fat. Fire nye instruktører vil være uddan-
net, når roskolen starter den 24. april. 
Aktivitetslisten er fuld af gode tilbud, de 
første rohold har bestilt både til en tur på 
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Silkeborgsøerne. Træningen til somme-
rens 8GP er i gang.
Vi er klar til at hejse standeren for 
sæsonen 2005. Med ønsket om en god 
sæson vil jeg opfordre alle til at gøre en 
indsats med roningen og for klubben til 
glæde for dig selv og til styrkelse af sam-
menholdet i vores klub.

EMNE:Referat af genralforsamling
Af  BESTYRELSEN

Referent: Tomas Kristensen
Referat af generalforsamling tirsdag den 
22. februar 2005

Ca. 50 af klubbens medlemmer var mødt 
op for at deltage i generalforsamlingen, 
da formanden kl. 19.05 bød velkommen.

Som dirigent blev Niels Erik Hofman stillet 
i forslag – og blev enstemmigt valgt til 
at lede generalforsamlingen. Dirigenten 
konstaterede at generalforsamlingen 
var indvarslet i overensstemmelse med 
vedtægterne og dermed lovlig.

Formanden indledte bestyrelsens beret-
ning med et minuts stilhed til ære for årets 
afdøde æresmedlem Poul Erik Ehlers, 
æresmedlem Frank Pedersen samt Dan 
Hansen Pedersen.

Formanden henviste til den trykte og 
udsendte beretning, som var bragt i Aal-
borg Roklubs medlemsblads januar 2005 
udgave.

Til denne skriftlige beretning var der føl-
gende uddybninger:
Denne bestyrelse blev valg på eks-
traordinærgeneralforsamling den 25. 
marts 2004, så tilpasning til den nye situ-
ation var påkrævet med ekspresfart.

KAP-aktiviteter kom på sporet med 
fornyet aktivitet.

Klubudviklingskursus blev tilrettelagt i 
foråret og afholdt i efteråret. På trods af 

det beskedne deltagerantal kom der et 
særdeles fornuftigt resultat ud af det.

Poul Erik Ehlers havde testamenteret kr. 
25.000 til ungdoms relateret materiel. 
Det resulterede i indkøbet af en letvægts 
singlesculler.

Der er sket udskiftning på to bestyrelses-
poster i løbet af året:
Rochef Jacob Christensen blev afl øst af 
Jesper Winther og Logistikchef Gregers S. 
Gregersen blev afl øst af Jørgen Sørensen. 
Dertil kommer at kommunikationschef 
Flemming Fuusager har været udsta-
tioneret i Kosovo fra juni 2004 til nu; i 
denne periode har Peter Laubek vikarieret 
for ham.

Bestyrelsens deltager antal blev for et år 
siden reduceret med tanke på at tilknyt-
tede ”udvalg / afdelinger” skulle varetage 
større dele af arbejdet. Dette har været en 
stor udfordring og er stadig et udvikling-
spunkt.

Genoprettelsen af medlemskartoteket har 
været en stor opgave, der har krævet stor 
indsats fra  Ove Nielsen og Jens Brandt.

Orienteringsløb - den gennem fl ere år 
manglende medlemsinteresse ved aktiv-
iteter har medført, at bestyrelsen har 
meldt AR ud af Dansk Orienteringsfor-
bund.

To fælles bestyrelsesmøder med ADR har 
skabt et gunstigt samarbejdsklima med 
samarbejdsmuligheder inden for bl.a. 
uddannelsesområdet og U-roning.

På basis af det ’renoverede’ medlemskar-
totek er medlemstallet pr. 31/12-04 opg-
jort til 199. 

Roning:
KAP; 8GP, Jysk Maraton, Masters i Ham-
borg, Aalb. Regatta blev nævnt.
Motion; Organisering af fællesroning er 
forsøgt, men der var ingen der skrev sig 
på tavlen. På anden vis kom alle de frem-
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mødte ud at ro.
U-ro: U-afdeling har været uden fast 
leder siden midt på sommeren, da Reno 
Steincke gav op som enlig U-leder. I sin 
tale ved fødselsdagsfrokosten (gengivet i 
medlemsbladets september-nummer) og 
senere ved klubudviklingskurset er det 
tilkendegivet, at et sporskifte er nødven-
digt, og at området nu har særligt fokus. 

Kursus:
Roskole: 25 deltagere
Kajak: 10 deltagere
Kort.tur: ca. 18 deltagere.
Materielkursus: Meget godt for grundlaget 
i bådvedligeholdelse.
Klubtrænerkursus.: 4 deltagere udpeget 
til uddannelse i 2005.

Kommunikation:
Peter Laubek har været koordinator på 
Medlemsbladet. Redaktøren, Allan Clau-
sen har ved sin annonce i bladet meddelt, 
at han ønsker at stoppe. 
De første skridt er taget til at få udarbej-
det en introduktionsfolder til nye medlem-
mer – en slags ”hvem, hvad, hvor”.

Vinteraktiviteter / fester:

Motionsrummet fungerer – der er dog 
behov for opstramning vedr. forebyggende 
vedligehold af ro-ergometrene.    
Vintergymnastik: Ny dygtig, kvindelig 
træner - fl ere deltagere er velkomne.
Svømning: Niels Erik Hofman løser trofast 
opgaven som livreddder.
Fester: De enkelte grupperinger har holdt  
mange sociale aktiviteter som supplement 
til klubbens fælles arrangementer. 

Materiel:
2-årers inrigger er leveret af Greisdalens 
inriggerværft – dåb til standerhejsnin-
gen. 
Værksted etableret med værktøj. Der 
arbejdes på at få renoveret det gamle 
KAP-værksted.

Projekter:
Kajak: Er nu ved at være etableret alter-
nativ bådtype og med de nuværende 5 
stk., forventes behovet at være dækket 
i en årrække.
Kurser har været afholdt og fl ere med-
lemmer er nu frigivet til kajakroning.
Tak til projektledelsen, Henrik Sørensen 
og Steen Sodemand.
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Systematisk bygningsvedligehold: Arbej-
det forestås af Lars Topp og Erik Hassing 
Poulsen som forventer at have en samlet 
tilstandsvurdering klar. Den skal så danne 
basis for planlægningen af de årlige 
vedligeholdsopgaver – og i øvrigt løbende 
ajourføres.

Foruden den egentlige beretning vil for-
manden gerne komme med nogle betragt-
ninger:

I 2003 havde klubben en kontingentin-
dtægt der var kr. 28.250 mindre end 
kontingentindtægten i 2005. I 2003 var 
vi 212 medlemmer mens der pr. 31/12-
2004 var 199 medlemmer. Dette under-
steger nødvendigheden af den indsats 
på det administrative område, som er 
gennemført 

Med afsæt i en nylig oplevelse, hvor et 
medlem fra 1999 ønskede at melde sig ud, 
men valgte at tage mod et tilbud om at 
komme med på formandens morgenhold, 
konkluderede formanden: Roklubben 
skal være stedet for de aktiviteter, vi har 
sammen med vores rigtige venner. Dette 
er udslagsgivende for, om et medlem ved-
varende forbliver i vores klub. 

Efterfølgende efterlyste Bjarne Pedersen 
bestyrelsens visioner og værdigrundlag i 
beretningen. Han opfattede formandens 
beretning som holdt i en negativ tone. 
Peter Laubek svarede, at bestyrelsen 
bestemt ikke var tilfreds med de opnåede 
resultater og formanden henviste til, at 
dagsordenen pkt. 5 var det rette sted at 
tage denne diskussion. 

Der var ikke var yderligere spørgsmål. 

Bestyrelsens beretning blev herefter god-
kendt.

Dagsordenens pkt. 3: Økonomichefen 
fremlægger det reviderede regnskab
Regnskabet var omdelt.
Kassereren gennemgik regnskabet med 
fremhævelse af at selvom regnskabet 
viser et stort underskud i forbindelse med 
det budgetterede, er det udtryk for at 
klubben har investeret af sin opsparing i 
nyt materiel og at klubben på driften har 
et overskud på 90.000 kr. Se Appendiks 
A.

Da der ikke var yderligere kommentarer 
til regnskabet, blev det godkendt.

Dagsordenens pkt. 4: Behandling af 
indkomne forslag
Modtaget 1 forslag. Henning Christensen 
foreslår at passive medlemmer tilgodeses 
på anden vis end bare med girokort og 
medlemsblad, se appendiks B.
Forsamlingen udtrykker konsensus om at 
fastholde de eksisterende regler. Samt og 
at oplyse om disse i bladet!

Dagsordenens pkt. 5: Bestyrelsens 
planer for den kommende sæson og 
fremlæggelse af forslag til budget 
samt fastlæggelse af kontingent for 
samme.
Klubudviklingskurset har identifi ceret 3 
punkter til uddybelse:
a) Ungdomsroning: John Nørgaard 
præsenterede gruppens resultater og 
uddybede den artikel, der har været bragt 
i medlemsbladet. Flere kommentarer fra 
forsamlingen blev diskuteret.
b) Indslusning: Frederik Hansen 
præsenterede gruppens resultater og 
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uddybede den artikel, der har været 
bragt i medlemsbladet. Der er tale om et 
ændret koncept der køres i stilling første 
kanindag er søndag d. 24. april.
c) Struktureret træning og KAP-
roning: Jesper Winther redegjorde for 
initiativet, der går på opfølgning og udvi-
delse af de aktiviteter der er knyttet til 
8GP i outrigger.

Formanden gennemgik budgettet med 
fokus på de poster, der er infl ueret af 
ovenstående indsatsområder. Forslag om 
ændrede kontingentsatser og – regler 
blev ligeledes gennemgået.

Bestyrelsens planer, budgettet og kontin-
gentsatserne blev godkendt.

Dagsordenens pkt. 6: Valg til bestyr-
elsen ifl g. vedtægterne
a) Økonomichef: Henning Andersen valgt 
in absentia
b) Næstformand: Vakant.
c) Human ressource chef: Frederik Hansen 
valgtes in absentia og på betingelse af 
hans accept af valget.
NB: Frederik Hansen har efterfølgende 
meddelt, at han ikke kunne acceptere 
valget.

Formanden oplyste, at han ikke over for sig 
selv og sine omgivelser ville kunne fors-
vare at være formand for en forening, der 
ikke kunne mønstre en fuldtallig bestyr-
else. Formanden er bl.a. ved at starte en 
ny virksomhed op. Konsekvensen af, at 
den (de) vakante post(- er) i bestyrelsen 
ikke blev besat inden for 14 dage ville 
være indkaldelse af ekstraordinærgen-
eralforsamling, hvor han ville afgå som 
formand.

Dagsordenens pkt. 7: Valg af 2 revi-
sorer
Revisor Børge Christoffersen modtog gen-
valg, Poul Wendt Jensen modtog nyvalg 
som revisor.

Dagsordenens pkt. 8: Beretning for 
Dispositionsfonden og valg af for-

mand for samme
Dispositionsfondsmedlem Jens Brandt 
fremlagde det omdelte regnskab, som 
bl.a. indeholder: 
Årets resultat ca. -6000 kr., formue udgør 
ca. 265.000 kr.
Ingen spørgsmål. Regnskab godkendt.
Valg af formand: Svend Langer modtog 
valg.

Dagsordenens pkt. 9: Eventuelt
Nedsættelse af arbejdsgruppe til at fi nde 
manglende bestyrelsesmedlemmer. Ingen 
konklusion.

Jørgen Sørensen hvervede deltagere til 
Store Rengøringsdag lørdag d. 12 marts 
kl. 9:00. Bjarne P. stiller med trailer og 
blandt forsamlingen var der stor tilslut-
ning til opgaven!

Bjarne P roste udsmykningen m/ nostal-
giske billeder fra klubben på 1 sal.

Formanden fi k ordet for en kort 
bemærkning til de aftrædende:
Peter Laubek modtager en fl aske rødvin 
for sin indsats som Kommunikationschef-
vikar.
Tomas Kristensen modtager en fl aske 
rødvin som markering af afslutning af 
opgaverne som sekretær i bestyrelsen og 
siden HR-chef.
Svend Langer modtager en fl aske rødvin 
som markering af afslutning af opgaverne 
som næstformand-ØKO og siden som 
Økonomichef.

Dirigenten hævede generalforsamlingen 
klokken 22:50.
Formanden takkede Niels Erik Hofman 
for arbejdet som dirigent. Formanden 
udbragte herefter det traditionelle ”hurra” 
for AR. (3 lange 3 korte med tryk på!) 
– sammen med forsamlingen.
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KLUBNYT: Nekrolog
Af THORKILD KRISTENSEN

Christian Hermansen, Memora’bilia.

Torsdag d. 24, februar ændredes et tre-
dives års venskab til historie! Christian 
var sovet ind efter en kort periode med 
sygdom og forringet helbred på trods af 
et ukueligt livsmod. Tankerne kredsede 
naturligvis om Inge, børn og børnebørn, 
om den svære tid der omgående ville 
indfi nde sig; Der var opstået et tomrum 
ved Christians bortgang der for altid ville 
påvirke alle i familien og i vennekredsen.

Christian var en ægte roer og noblesse 
i Ålborg Roklubs daglige liv. Med sin 
statelige fi gur, den hvide hårpragt, et 
aldrig svigtende humør og den kvikke 
bemærkning, når tingene skulle falde i 
hak, placerede Christian naturligt i kred-
sen af personligheder man lyttede til.
Mit første møde eller måske holmgang 

med Christian indtraf i 1975 ved en dis-
tancekaproning! Christian var placeret på 
”to’ern” og jeg lagde ud med ”tagåren”. 
Ganske få bådlængder efter start, 
haglede en uforsonlig kritik ned over min 
person, så var kadencen for høj! så var 
åren ikke skivet korrekt eller stillingen i 
vandet var ukontrolleret, så blev der talt 
for meget, alt var kritisk! Efter turen, det 
obligatoriske bad og en langstrakt livlig 
frokost faldt tingene til ro og på ingen tid 
viste det sig at der var kemi, på trods af, 
25-års kløft i alder!

Efterfølgende påmønstrede Christian vort 
gode skib ”Amber” ved søsætningen 1’ste 
Maj 1980. Christian ville ikke have noget 
med sejlføringen at gøre, men pladsen 
ved roret var indiskutabel! Det blev i de 
følgende år til tusindvis af sømil, kapse-
jladser ”Sjælland rundt”, weekendture 
”Mors rundt”, for anker ved Livø, ture til 
Jegindø, altid var Christian ombord.
Bidraget, var en enestående fortæller 

Christian Hermansen 
ved roret i Amber
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om tiden i Ålborg roklub om mange fan-
tastiske ture med Marinehjemmeværnet 
om den enestående natur vi befandt os 
i og var en del af, som farmaceut kunne 
Christian til den opmærksomme lytter 
opremse alle plantearter deres brug i 
salver og heksedrikke og når Christians 
hjemmekomponerede bitter med mang-
foldige urters ekstrakt blev skænket op, 
var der salighed at spore blandt de hel-
dige!

Christian holdt af naturen og weekend 
roturene til Karl Johans sommerhus i 
Egense hørte til blandt favoritterne. Her 
var der tid til at dyrke kammeratskabet, 
indtage en sublim tre-retters menu, 
hvor Christian altid var førstemanden 
ved bordets glæder og sidste mand til 
at strække våben! Men udenfor Ålborg 
roklub og i samvær med morgenroerne 
var Christian altid med når der var ”mor-
genkaffe”, festlige lejligheder, fælles ture 
til udlandet samt vore mange rejser til, 
Sydfrankrig. Christian holdt af oplev-
elsen, spændingen ved nye udfordringer, 
der hvor der altid var højt til loftet.

Det glade sind, det ukuelige livsmod og 
den enestående livsappetit, interessen 
for Ålborg roklub, tillidshvervene, det er 
det vi vil huske Christian for.

Æret være Christians minde

Ålborg d. 03/03/-2005

Thorkild Kristensen

KLUBNYT: Den nye rosæson
Af  JESPER P. WINTHER

En ny sæson står for døren.

En ny sæson på vandet står for døren, vi 
er færdige med ”det trælse” vedligehold 
af bådene og klar til nye udfordringer.

En ny sæson kræver nye mål.
Jeg vil ro længere i år – end sidste år.

Jeg vil på fl ere langture i år.
Jeg vil lære at ro sculler.
Jeg håber at jeg stadig er god nok til at 
være en del af ”Otter-holdet”
Og mange andre ønsker til den ny 
sæson.
Men i øvrigt vil jeg også have de samme 
oplevelser som jeg havde sidste år – for 
de var gode.

Dette er mine ønsker for den nye sæson.

Jeg ved at I alle har mål for og ønsker til 
den kommende sæson, og der er kun én 
der kan opfylde dette – dig selv. 
Det kræver at du er aktiv og klar til at yde 
en indsats. 
Så får du endnu et godt år i Aalborg 
Roklub.

Vi kan i Aalborg Roklub stille nogle facili-
teter til rådighed, men oplevelser skaber 
du selv og sammen med andre fra dit 
hold. Dette er uanset om du ønsker den 
korte morgentur, den lidt længere tur om 
aftenen, langturen i weekenden eller det 
er outriggerne der trækker.

Jeg kan ikke for nuværende komme med 
en fuldstændig plan over aktiviteter/ture 
for sæsonen, men jeg kan love at der vil 
blive udbudt ture af forskellig længde og 
destinationer.

Ligeledes er det muligt at deltage i Otter 
Grand Prix, dog er det Morten og Flem-
ming der sætter ”holdet”, jeg er uden for 
indfl ydelse.

Meget om ingenting, eller lidt om ……

Aalborg Roklub stiller krav til sine med-
lemmer, du skal selv være aktiv og opsø-
gende, hvis du vil have noget for din kon-
tingent.
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KLUBNYT: Roskolen 2005
Af  FREDERIK HANSEN

Roskolen i 2005 gennemføres i perioden 
søndag 24. april til onsdag den 25. maj.

Søndag den 24. april kl. 1300 – 
1700:
Nye medlemmer introduceres til Aalborg 
roklubs historie, organisation, lokaler, 
praktiske forhold og værdier.
De præsenteres for det uddannelsespro-
gram der er tilrettelagt for dem ligesom 
trænernes forventninger til dem m.h.t. 
præcision, engagement m.m.
Herefter orienteres om materiel og roning 
og medlemmerne kommer en kort tur 
på vandet. Dagens afsluttes med socialt 
samvær i saunaen.
Ansvarlig: Projektgruppen vedr. introduk-
tion af nye medlemmer (Frederik Hansen, 
Erik Skov Nielsen, Simon Lyngshede og 
Jørgen Sørensen)

Perioden 25. april – 25. maj:
Den egentlige uddannelse gennemføres 
over 10 aftener (mandage og onsdage 
kl. 19 - 21) i perioden, således at de nye 
medlemmer forventes at kunne frigives 
onsdag den 25. maj.
Ansvarlig: Projektgruppen vedr. intro-
duktion af nye medlemmer samt øvrige 
instruktører.

Ved afslutningen på roskolen organiseres 
de nye medlemmer i teams og netværk, 
der indledningsvis styres af instruktører 
fra klubben, men som efterhånden gerne 
skulle blive selvbærende teams, der får 
ansvaret for den uddannelse af nye roere 
i 2006.

Det er projektgruppens håb og forventnin-
ger, at denne model vil medføre et mindre 
frafald af nye roere end hidtil, ligesom 
der på denne måde allerede i år er taget 
skridt til at forberede roskolen i 2006.

KLUBNYT: For U-roere
Af  P.U.V JOHN NØRGÅRD

Det nye ungdomsudvalg vil i begyndelsen 
af april indkalde til et møde med ungdom-
sroerne og deres forældre. Her vil udval-
get præsentere Aalborg Roklub, sig selv 
og sæsonens aktiviteter.

KLUBNYT: Kajakkurser 2005
Af  HENRIK A. SØRENSEN

Igen i år planlægges der kurser i kajak-
roning. De nærmere detaljer er endnu 
ikke helt lagt fast. Der forventes gennem-
ført 2 kurser med afholdelse af et kursus 
før sommerferien (juni) og et kursus efter 
sommerferien (august).  Som i 2004 plan-
lægges der med koncentrerede forløb, 
hvor kurserne afvikles over 5 samlinger i 
løbet af ca. 8 dage. Der vil blive opkrævet 
en egenbetaling for kurserne.
De endelige tidspunkter og deltagerlister 
vil først blive fastlagt i maj/juni måned. 
Der vil blive indbudt til informationsmøde 
for de interesserede ultimo maj/primo 
juni.

Er du interesseret kan du allerede nu 
tilmelde dig ved henvendelse til under-
tegnede. 

KLUBNYT: Rotider og rohold
Af  BESTYRELSEN

Tirsdagsholdet
Rotider: Tirsdag kl. 19.00 og fredag kl. 
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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

16.00 
Kontaktperson:
 Carl Fr. Støckel
 Tlf. 9818 4243.

Team Torsdag
Rotider: Torsdag kl. 19.00
Kontaktperson: 
 Svend Langer
 Tlf.: 98241434
 e-post: sol@post9.tele.dk
Morgenroning
Rotider: Tirsdag og fredag kl. 06:30
Kontaktperson: 
Hold1: Jørgen Sørensen
 Tlf.: 98185893
 e-post: js@aalkat-gym.dk
Hold2:  Karl Johan Thomsen
 Tlf.: 98 18 55 18

Lørdagsbaderne - eksklusiv klub for 
Oldtimere 
Badetid: Lørdag kl. 06.30 tændes der for 
saunauen
Kontaktperson:
 Poul Wendt Jensen
 Tlf.: 9818 3072
Formand:
 Holger Heilesen
 Tlf.: 98 13 69 93

KLUBNYT: GAR-generalforsamling 
Af  GAR-FORMAND MICHAEL RICHTER

GARs generalforsamling - med optagelse 
af 6 nye medlemmer! 
 
Den traditionelle generalforsamling med 
torskegilde og optagelsesceremoni blev 
et tilløbsstykke - med det højeste antal 
deltagere i fl ere år. 
Med de sædvanlige kritiske tilråb blev 
Børge Christoffersen valgt som dirigent, 
et hverv han forvaltede med stor myndig-
hed, hvilket han erfaringsmæssigt ved er 
nødvendigt i den meget uhomogene og 
tøjlesløse forsamling hvis adfærd i tilspid-
sede situationer tangerer anarki.
To af de gamle bestyrelsesmedlemmer 
trådte tilbage, det drejede sig om Søren 
Hæk og Erik Skov, der blev takket på 
behørig vis for deres indsats. Stedfortræ-
dere blev Carl Emil Heidemann, der blev 
kasserer (økonomichef) samt tidligere 
fagforeningsboss Erik Jensen, der tydelig-
vis blev sat ind af Team Tirsdag.

I år var der rigeligt med torsk, men af 
en eller anden årsag var tørsten slet ikke 
sammenlignelig med tidligere år - hvilket 
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selvfølgelig medførte en lidt mere urban 
tone end vi er vant til.
Aftenens højdepunkt var optagelsen af 6 
nye medlemmer i GARs ærede forsam-
ling. Optagelsesceremonien blev vare-
taget af Karl Johan, der i år var i store 
vanskeligheder, da kronregalierne og 
dåbsrullen var bortkommet - det lykkedes 
dog at komme igennem handlingen idet 
“Pottemesteren” suffl erede. Fra forsam-
lingen lød der en del kritik i forbindelse 
med ceremonien - man ønskede fortidens 
stolte traditioner genindført - der havde 
bredt sig for megen slendrian og ligegyl-
dighed. En kritik den nye bestyrelse tager 
til efterretning.

Ellers drøftede man de nye tiltag: Indkøb 
af grill til sommerarrangementerne samt 
ikke mindst værdien og konsekvensen 
af de nyindkøbte Martængpuder, der 
skal skåne og beskytte harpernes popo - 
enkelte mente at der fremover ville blive 
danset mindre ved festerne.
Traditionen tro skulle Verner Vejr atter 
markere sig. Han havde skriftligt meddelt 
og ansøgt om at trække sig som fane-
bærer. Årsag, der var alt for mange GAR 
medlemmer, der så vage ud. Han kunne 
derfor forudse en øget arbejdsbyrde. Han 
fi k afslag - men efter en heftig debat blev 
forsamlingen enige om, at foreningen 
investerede i en rollator med faneholder 
og bakgear, der skulle kunne lette det 
kirkelige arbejde. Samtidig lovede Karl 
Johan at støtte ham i forbindelse med 
anvendelsen af den nye teknik.

Aftenen sluttede i god ro og orden med 
en tak til Børge Christoffersen for værdig 
styring af løjerne.

KLUBNYT: Passive medlemmer
Af  P.B.V. PETER LAUBEK

Til generalforsamlingen var der indsendt 
et forslag om der var mulighed for at 
forbedre de passive medlemmers vilkår 

i klubben. Eksempelvis hædre dem efter 
efter mange års passivt medlemskab 
m.v.
Passive medlemmer sled jo ikke på mate-
riellet, men betalte kontingent.
 
Forslaget blev behandlet ved general-
forsamlingen, der tiltrådte bestyrelsens 
anbefaling af, at der ikke sker ændringer i 
gældende regler for passive medlemmer. 
Det blev besluttet at klargøre reglerne i 
medlemsbladet så alle kunne få kendskab 
til dem.
 
Passive – betegnelsen for hvilende med-
lemmer med begrænsede rettigheder – 
betaler 165 kr. i kontingent om året. Det 
er godt og vel 10 % af hvad et fuldgyldigt 
medlem betaler.
Alle kan optages som passive medlemmer 
af klubben. Bestyrelsen har dog lov til at 
standse indmeldingen af såvel passive 
som aktive medlemmer. Passive medlem-
mer har ikke stemmeret.
Passive medlemmer har kun ret til én 
rotur pr. år, herudover dog en tur i scul-
leren Passiv samt ret til at benytte bade-
faciliteterne.  Endvidere får de tilsendt 
robladet året rundt. 
 
Formålet med hvilende medlemmer er jo, 
at rokammerater, der af forskellige årsa-
ger, studier, etablering af familie, jobskifte 
o.l. i en periode ikke har mulighed for at 
være aktive, fastholder forbindelsen til 
klubben og via medlemsbladet stadig kan 
følge klubbens liv eventuelt med hen-
blik på senere at kunne blive aktiv roer. 
Endelig er der da også en tradition for, at 
passive medlemmer møder op til stander-
hejsning og lignende arrangementer hvor 
klubbens medlemmer mødes på tværs 
af generationerne. Til sidst er der jo den 
mulighed, at man kan søge optagelse i 
støtteforeningen: ” Gamle Aalborg Roere 
” også kaldet GAR. Det kan ske ved hen-
vendelse til formanden Michael Richter, 
tlf. 9818 1351.
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Fauerholdt
Jensen aps.

Malerfirma
Håndværkervej 9
9000 Aalborg
tlf: 98127008
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GAR optagelse
Ceremonimester Karl Johan 
Thomsen her i fuld ornat fore-
stod optagelsen af 6 nye med-
lemmer i GAR. 

De nyoptagede GAR med-
lemmer er fra venstre: Jens 
Saxtorff, Aage Vest, Jan Mag-
nussen, Hans Futtrup, Jesper 
Winther og Svend Langer.
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Generalforsamling
2005
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Aalborg Roklubs Favoritleverandører
støt dem, der støtter dig ! 

Nørresundby Bank
 www.nrsbank.dk 
Faurholdt Jensen aps
 Håndværkervej 9, 9000 Aalborg
 Tlf.: 98 12 00 99 Email: post@antonlassen.dk
 www.antonlassen.dk
C.W Schøllhammer v/John Christensen
 Danmarksgade 13, 9000 Aalborg
 Tlf.: 98 12 91 35
Strøm Hansen AS
 Sundsholmen 39, 9400 Nørresundby
Lassen & Eriksen
 Vingaardsgade 17, 9000 Aalborg
 Tlf.: 98 12 82 84 / 98 12 86 99
 www.lassen-eriksen.dk 
Strandpavillionen
 Vestre Bådhavn, 9000 Aalborg
Broe
 Boulevarden 40, 9000 Aalborg
 Tlf.: 98 12 78 11
Profi l Optik - Nytorv Optik
 Østeraa 3, 9000 Aalborg
 Tlf.: 98 12 12 40
Danske Bank
 www.danskebank.dk 
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- at Team torsdag, der varetager køl-
halingen af Langer (årgang ’66) under 
ledelse af Svend Langer, føler sig truet 
af Kanolle (årgang ’78 - holdet) mht. at 
blive kåret som årets bedste ”kølhaling-
sTeam”.

- at Kommunikationschef Flemming 
Fuusager atter er tilbage på sin post, 
efter et halvt år under fremmede him-
melstrøg.

- at klubbens gymnastikmuse Helle 
Nielsen, blot ved sin tilstedeværelse 
har en foryngende virkning på især de 
gamle GAR-drenge. Dårligdomme som 
stivhed i lemmer og led forsvinder og 
tyngekraften decimeres - og bevæ-
gelserne bliver lette og yndefulde. Alle 
deltagerne håber på succesen gentages 
næste vinter.

- at der udsættes vinderpokal, fra afdøde 
Frank Pedersen i Otter løbet ved Aalborg 
Regattaen.

- at Svend Langer er ganske tryg, ved 
klubbens nye Økonomichef Henning 
Andersen - så tryg, at han har lovet ham 
opskriften på det økonomiske trylleri han 
viste ved generalforsamlingen, hvor han 
let og elegant tryllede et underskud på 
årsregnskabet om til et overskud. ”Keine 
Hekserei - nur behändigkeit”

- at Svend efter ovennævnte seance, har 
fået en række henvendelser fra klubbens 
virksomhedsledere desangående. Men 
Svend må bedrøve dem med at trylleriet 
kun kan praktiseres i foreningssammen-
hæng - hvor man ikke har skattevæsnet 
hængende på ryggen.

- at vi glæder os til at se dit 
resourceskema i udfyldt stand - mange 
af dine kammerater har allerede afl ev-
eret deres. Læg det i klubbens post-
kasse.

- at næste bestyrelsesmøde afholdes 
lørdag den. 19. marts.

- at GARs formand Michael Richter har 
meddelt at GARs kronregalier er fundet 
og tilbage på plads i klubhuset.

- at af “JYSKes” nyeste katalog fremgår 
det at Martin Olesen fi gurerer som 
bedste kunde med baggrund i engros 
indkøb af duge og puder.

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 2005
materiale SKAL sendes til 
roblad@aalborgroklub.dk



ReturAdresse:
Aalborg Roklub
Søsportsvej 8
9000 Aalborg
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