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Vi har jo en 120 års dag at fejre i år,
derfor jeg gerne her benytte lejligheden
til efterlyse nogle medlemmer, som har
tid og lyst til at deltage i planlægningen
af denne fest.
Jeg vil slutte for denne gang – næste
gang vi ”ses” er vi kommet på vandet
til en forhåbentlig god og lang sæson
med masser af gode ture og succes på
”kapbanerne”.

EMNE: Formanden har ordet
Af Jesper Poulsen Winther

Jeg vil gerne starte med at takke for
valget til formand. Jeg regner med
at jeg også kan takke på de øvrige
genvalgte
bestyrelsesmedlemmers
vegne – jeg gør det i hvert fald.
Selvfølgelig skal der også lyde
en tak for en generalforsamling
gennemført i god ro og orden.
Men et lille hjertesuk skal dog også
lyde, da vi mangler at få besat posten
som logistikchef. Jeg håber, at der
findes et medlem som ønsker at
påtage sig denne opgave.
Planerne for den kommende sæson
vil
jeg
ikke
uddybe
nærmere
her, de er nævnt i referatet fra
generalforsamlingen.
Ambitionerne for den kommende
sæson må være, at vi får en større
aktivitet på vandet end den forgangne,
at vi får fulgt op på de tiltag, der
er på beddingen med hensyn til
vedligeholdelse og renovering af vores
bygninger.

EMNE: Beretning

Af Jesper Poulsen Winther

Den forgangne sæson startede ved
standerhejsningen den 20 marts.
Allerede i påsken blev den første
”langtur” arrangeret i samarbejde
med ADR – turen gik til Ryå.
Roskolen blev i år varetaget af
Frederik Hansen og Simon Lyngshede,
som de bærende kræfter og med
hjælp fra en del andre, til at være
styrmand og instruktør for kaninerne.
Af aktiviteter gennem sæsonen skal
nævnes fire dagsture arrangeret
af Jørgen Sørensen. Ligeledes har
der været arrangeret langture af
forskellige hold i klubben og disse
ture er beskrevet i vores bladet det
forgangne år.
8 Grand Prix holdet har i sæsonen
deltaget i tre regattaer, Viborg,
Bagsværd og Aarhus. Holdet var i
denne sæsonen rykket op i tredje
division, hvorfor konkurrencen var
blevet lidt hårdere. Holdet formåede
dog at vinde bronze, kun et point fra
en sølvmedalje.

.............................................................................................................................................................................
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Ligeledes var der flere anmeldte hold
til Aalborg Regattaen, nogle med
succes – andre med mindre.
Igen i år har ungdomsroning været
vores smertensbarn, da afdelingen er
mere eller mindre ”død”.
Vintersæsonen har indtil videre budt
på deltagelse i Vinter 8 Grand Prix.
Til Jyske Mesterskaber i indendørs
i Aarhus deltog AR med fire roer, og
efterfølgende havde vi to roere med til
DM i Kerteminde. Simon Lyngshede
som kappede ca. fem sekunder af sin

egen bedste tid og Jens Olav Dahlgård
hjembragte en bronzemedalje.
En tak skal lyde til Morten Wendt for
hans store engagement som træner for
”otter-holdet” i sommer perioden og
ligeledes for udarbejdelse af træningsprogrammer til vintersæsonen.
Sluttelig skal lyde en tak til alle de som
ikke er blevet nævnt ved navn, jeg ved
at der er mange som i det daglige yder
et stort stykke arbejde, hvad enten det
drejer sig om vedligehold af både eller
bygninger.
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AKTIVITETSKALENDER
april:
d. 30 13:00 Roskole starter
juni:
d. 10 12:00 8GP - Viborg
august:
d. 27 12:00 8GP - Bagsværd
september:
d. 9 12:45 Aalborg Regatta
d. 16 13:00 Danske Mesterskaber - Bagsværd
d. 23 11:30 8GP - Brabrand
OBS! Med forbehold for ændringer - se opslag i klubben og læs under
aktiviteter på klubbens hjemmeside
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Referat fra
Generalforsamlingen i Aalborg Roklub
d. 28/2 2006.
1.Valg af dirigent.
Niels Erik Hofman blev valgt mad akklamation.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Økonomichefen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Økonomichefen gennemgik regnskabet (se bilag). Han takkede Svend
Langer for god støtte til føring af regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag.
Der var ingen.
5. Formandens gennemgang af bestyrelsens planer for den kommende
sæson, godkendelse af budget og kontingent for det kommende år.
Bestyrelsen ønsker stor aktivitet på vandet, vi fortsætter med Grand Prixhold og vi vil gerne have flere med på holdet. Vi håber at få flere aktive
kaproere. Vi vil lægge nyt gulv i hallen, men vi udskyder planerne om en
udvidelse af altanen. Da vi kan fejre vores 120 års fødselsdag opfordrer vi
roerne at ro mange km på vandet. Økonomichefen fremlagde budget. Der
var ingen kommentarer. Kontingent blev vedtaget uændret.
Til formandens beretning for den kommende sæson var der en del
kommentarer.
.............................................................................................................................................................................
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EMNE: Dispositionsfonden

Roklub, evt. i samarbejde med GAR og
KAP-fonden.

På
generalforsamlingen
den
28. februar blev regnskabet for
2005 forelagt med et årsresultat på kr. 30.228,17 i indtægt.
Formuen består herefter af en
bankbeholdning på kr. 113.952,80
samt
en
obligationsbe-holdning
på
kr.
177.708,10
(købskurs).
Regnskabet
var
revideret
af
roklubbens
revisorer
og
blev
godkendt
uden
bemærkninger.

b) betaling af større, uforudsete
udgifter, som ikke kan dækkes på
anden måde, f.eks. af forsikringer,
offentlige tilskud, o.l.

Af Svend Langer

Fonden har i årenes løb ydet tilskud til
finansiering af diverse bådanskaffelser
samt forbed-ringer af klubhuset på i
alt ca. kr. 157.000.

Da det nu er 15 år siden, at
man
besluttede
at
etablere
dispositionsfonden, er det måske på
sin plads at repetere, hvad der er
fondens formål, nemlig

Fondens bestyrelse, der består af
5 medlemmer, har til opgave at
anbringe kapitalen på bedst mulig
måde på bankbog eller i børsnoterede
obligationer, samt at disponere
kapita-len på grundlag af ansøgning
fra Aalborg Roklub.

a) anskaffelse af bådmateriel og andre
investeringsgoder, som er nødvendige
for udøvelse af aktiviteterne i Aalborg

For at bestyrelsen for fonden kan
planlægge anbringelsen af kapitalen
på bedst mulig må-de, er det

På nedenstående foto ses Svend Langer og Hoffmann i auktion ved generalforsamlingen

Foto: Peter Laubek
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hensigtsmæssigt,
at
roklubbens
bestyrelse kommunikerer med fondens
besty-relse om de investeringer, som
roklubben planlægger at gennemføre
med ønske om med-finansiering fra
fonden.

EMNE: Gar generalforsamlingm
Af Michael Richter

Mellem 40 og 50 veloplagte Gamle
Aalborg Roere var mødt op til årets
torskegilde,
generalforsamling
og optagelse af nye medlemmer.
I
år
blev
optagelsesceremonien
gennemført
med
den
variation,
at
ceremonimesteren
overrislede
retterstedet så optagelsen af de tre nye
GAR`- medlemmer Ole K. Kristensen,
Steen Christiansen og Carl Lynge
kunne foregå i duften af Humle.
Det var tydeligt, at alle var påvirket
af den helt specielle stemning,
der opstår når Karl Johan, i sin

sorte dommerkåbe, kun oplyst af
lysene fra den store kandelaber,
læser op af den gamle lovsamling,
der
gælder
for
optagelse
og
medlemsskab af GAR. Alle tre klarede
optagelsesprøven uden at spilde !
Traditionen tro var det næsten
umuligt for formanden Michael
Richter på oratorisk vis at skaffe
sig ørenlyd med henblik på at
kunne
påbegynde
dagsordenen.
Verner Vejr slog tonen an ved at
råbe højere, hvorefter formanden
gjorde anstalter til at ville stå op
på formandsstolen. En episode der
udmærket illustrerer hvilken atmosfære
denne generalforsamling blev afholdt i.
Forsamlingen mindedes de 2 gamle
rokammerater, der gik bort i det
forgangne år. Leo Quist og Frederik
Støckel.
Formanden
omtalte
tak til GAR fra de pårørende.
I lighed med sidste år var det
et
mageløst
måltid.
Masser

.............................................................................................................................................................................
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af
velsmagende
torsk,
stegte
flæsketerninger sejlende i flydende
svinefedt, rødbeder, revet peberrod,
hakket æg, opbagt hvid sovs med
fiskesennep og kogte hvide kartofler.
Et herremåltid, der blev skyllet ned
med øl og brændevin, med deraf
følgende løsslupne GAR`stemning.
Efter de sædvanlige indvendinger
blev den utaknemmelige opgave,
at varetage dirigentjobbet overladt
til Børge Christoffersen, der efter
forsamlingens opfattelse var den mest
tykhudede og derfor mindst sårbar
overfor alle de perfide bemærkninger,
der kunne forventes fra forsamlingen.
Under
årsberetningen
kunne
formanden bl.a. fortælle om hvilket
travlt år det havde været for den
siddende bestyrelse. Var man i tvivl om
rigtigheden af denne påstand - kunne
man læse udgiftsbilagene igennem.
Der blev omtalt jubilæumsfesten, der
viste at GAR også er aktiv i det globale
samfund - her tænkte formanden
på “ Det australske vildsvin “ og på
jazz - musikken fra New Orleans. Et
andet eksempel på bestyrelsesopgave
var udgivelsen af den nye sangbog
for Aalborg Roklub. En opgave,
der i omfang blev sammenlignet
med
“
Salmebogskommissionens
“ i forbindelse med udgivelse af

den nye salmebog for folkekirken.
Formanden
overrakte
endvidere
gaver til Erik Skov og Henning
Andersen
for
veludført
gerning
indenfor
GAR
administrationen.
Kasserer Carl Emil Heidemann, undlod
ikke at causere over værdipapirer
vi havde købt for 19.000 kr. som
nu på deres vej op havde nået en
værdi af 15.000 . Ellers var der ingen
grænser for bemærkningerne til det
svimlende regnskab, der endte med
forsamlingens godkendelse. Her skal
det nævnes, at der på et tidspunkt
opstod
kompetencestridigheder
mellem 1. revisor Verner Pedersen
og 2. revisor Karl Johan Thomsen.
De samme to forsøgte senere i
fælleskab at få Helge Foss involveret
i anvendelsen af den meget omtalte
rollator med indbygget faneholder.
Der var fremsendt en række forslag til
GAR`s bestyrelse: Ny pokalhylde ud
mod fjordsiden - jordet af Helge Foss,
de vil falde ned ved gennemtræk.
Der blev også foreslået at få fremstillet
postkort med roklubmotiver, tegnet af
Vagn Thidemann, dels til klubbens
brug ved særlige lejligheder og dels
til medlemmernes private brug.
Klubbens næstformand prøvede på

.............................................................................................................................................................................
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bedste vis at overbevise forsamlingen
om, at en del af GAR`s formue på
100.000 kr. burde anvendes til
indkøb af en gig - båd. Han mødte
hård modstand fra Smeden, der
mente, at hvis de tabte sig lidt så
kunne lige så godt ro i outriggerne.
De to kombattander sendte tydeligvis
på forskellig frekvens. Ligeledes
var der forslag om at støtte de nye
renoveringsplaner
for
klubhuset.
Asfaltering af bådhallen og ny udvendig
trappe til 1. sal. Konklusionen blev
at GAR`s bestyrelse overvejer de
fremførte forslag og kommer med
et udspil på et senere tidspunkt.

Pottemester Povl Wendt og fungerende
formand Michael Richter var på
valg. Pottemesteren påpegede, at
han klart var den bedst egnede til
posten og blev derfor genvalgt. Det
samme skete for formanden, der i
sin første periode på posten, har vist
sig at være utrolig hårdfør, og være i
besiddelse af en eminent evne til at
overhøre det, der ikke passer ham.
Den festlige aften sluttede med at
Thorkild Kristensen, der sad ved
kulturbordet,
foreslog
vi
skulle
slutte af med klubsangen - og det
gjorde vi så - med fynd og klem.

.............................................................................................................................................................................
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Foto: Peter Laubek

Foto: Anders Josefsen
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EMNE: HR-Chef

EMNE: Der bliver ingen roskole i år

Lokalet udlånes kun til aktive
medlemmer, i forbindelse med deres
egne mærkedage. Dette indbefatter
runde fødselsdage, jubilæer og bryllup.
Dertil skal det nævnes at det fra 1/6
2006 vil koste 700 kr at leje lokalet.

Hvis der ikke til instruktørmødet
tirsdag den 25. april klokken 20,30
(efter tirsdagsroningen) møder mindst
12 medlemmer, som vil medvirke til
fire instruktionsaftener (mandage og
onsdage 19-21 i maj måned) vil årets
roskole blive aflyst.
Til planlægningsmødet den 6. april
var der kun mødt tre medlemmer og
det vil vi ikke basere en roskole på.
Så kom ud af røret.

Af Reno Steinke

Af Frederik Hansen

Husk uden instruktører ingen kanindåb!

.............................................................................................................................................................................
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ledelse af u - afdelingen. Så
skulle der blandt medlemmerne
være interesserede eller folk med
konstruktive ideer - så henvend jer
straks til bestyrelsen.

at
kajakregulativet
er
færdigt.
Mangler nu blot at bliver godkendt i
bestyrelsen.
at chefen for kap - afdelingen Morten
Wendt efterlyser en rokammerat, der vil
være behjælpelig med bådreparationer
- således der i større grad kan blive tid
til at varetage træneropgaverne.
at tirsdag og torsdag fra kl. 18 er
der et træningstilbud til u - roerne.
Henvend jer til Morten Wendt eller
rochef Flemming Due.
at det er torsdag den 6. april kl. 19.00
der er møde for de medlemmer, der vil
være behjælpelig med instruktion af
nye medlemmer. Husk jo flere, der er
om at klare opgaven, jo mindre bliver
opgaven for den enkelte. Eventuelle
spørgsmål rettes til Frederik, der
varetager grunduddannelsen af de
nye roere.
at
bestyrelsen
antydede
ved
generalforsamlingen, at nu sker der
snart en renovering af halgulvet.
at der ved generalforsamlingen blev
fremsat tanker om en overbygning på
kondirummet.
at det var meget magtpåliggende
for formanden og bestyrelsen, at
der snarest findes en løsning på
problemerne
omkring
manglende

at tidligere mesterroer og kunstneren
bag det smukke omslag på vort 100
års jubilæumsskrift, Vagn Thidemann,
Voersaa,
på
generalforsamlingen
overgik fra passiv til aktiv. Vagn
satser nu på at blive optaget i Team
Torsdag, hvor hans medlemsskab nu
er til vurdering.
at Poul Wendt - velvidende nærmere
samarbejde ADR også var til debat så
sent som i 30 erne, alligevel dristede
sig til på generalforsamlingen at
foreslå et samarbejde med “ Damerne
“ på ungdomsområdet. Dels mente
han, at gennem et sådant samarbejde
vil det være lettere at få en stærk u afdeling etableret i begge klubber, dels
ville det muliggøre den traditionelle
pardannelse som klubberne i tidligere
tider var kendt for - sådan !
at klubbens udmærkede økonomichef Henning Andersen ved generalforsamlingen afslørede,
at Aalborg Roklubs økonomiske
transaktioner
lægger
sig
i
kølvandet af hvad vi kender fra
søfartens
foretagender.
Dels
er
klubbens nyindvesteringer sket i
skibsobligationer og dels lignede det
fremlagte regnskab i omfang - et enkelt
A4 ark - hvad Mærsk fremlægger når
Dampskibsselskabet af 1912 afholder
generalforsamling.

.............................................................................................................................................................................
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at ansvarshavende redaktør, der ved
forrige generalforsamling, henledte vi
gamle reaktionæres opmærksomhed
på, at Aalborg Roklubs fremtid skulle
baseres på ungdommen, nu har
foregået alle klubbens fertile med
et godt eksempel. Anders kunne
stolt meddele, at Sofie havde født
en flot knægt på 3900 gram med en
totallængde på 54 centimeter. Det
nye vidunder er allerede skrevet på
venteliste til optagelse i AR.
at GDR - Gamle Dame Roere - fejrede
deres jubilæum med stor succes på
Park Hotel.
at Børge Christoffersen, der her i
forårsmåneden fejrede sin 60 års
fødselsdag,
oplevede
hvad
godt
kammeratskab betyder. Børge var
vidende om, at hvis den indkøbte øl , der
skulle indtages ved fødselsdagsfesten,
var af for dårlig kvalitet ville han blive
mobbet den næste halve snes år. Han
havde ikke problemer med at finde
smagsdommere, der kunne erklære,
at øllet mageligt kunne konkurrere
med både Thisted og Vestfyns de
bedste. Klubben ønsker Børge hjertelig
tillykke med de 60 år.

at den nyslåede ADR formand afsluttede
sin tale ved standerhejsningen med at
opfordre forsamlingen til at udbringe
et trefoldigt for AR. Det lover godt for
det fremtidige samarbejde mellem
klubber. Hvad hjertet er fuldt af flyder
munden over med ! Lise - Lotte`s
fortalelse mødte stor forståelse fra
forsamlingen, der var vidende om. at
hun er under stærk påvirkning af AR`s
næstformand.
at “ Silkeborgfarerne “ af hensyn til
både helbred og økonomi i efteråret
besluttede at flytte den legendariske
langtur rundt Himmelbjerget væk
fra den uge, der er “ Silkeborg
Jazz Festival “. Denne disposition
er
kommet
Festivalkomiteens
økonomiudvalg for øre. Resultat
- festivalen er nu flyttet således,
der igen er tidsmæssig sammenfald
mellem de 2 store årlige begivenheder
i det midtjyske søhøjland.

10. maj 2006

materiale SKAL sendes til
roblad@dAalborgRoklub.dk
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Medlemsbladet udkommer 6 gange årligt,
Søsportsvej 8
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osv.). Det er et debatforum, så derfor er
Tlf.: 9812 6719
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