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Standerhejsning i Aalborg Roklub
Lørdag den 29. marts, kl. 13:00

Læs program på side 5

Tegning: Vagn Thidemann
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BESTYRELSEN

Formand:    
 Jesper Poulsen Winther Algade 13, 1. nr. 3           61 12 69 62
   9000 Aalborg,           Formand@AalborgRoklub.dk
Øko. næstform. (kasserer): 
 Simon Lyngshede  Prinsensgade 42, 3th         26 80 30 04
   9000 Aalborg            Okonomichef@AalborgRoklub.dk
Næstformand:   
 Steen Christiansen  Ny Kærvej 20           98 16 55 49
   9000 Aalborg           Naestformand@AalborgRoklub.dk
Rochef:
 Tjalfe Poulsen  Færøgade 59, 4 tv.            20 87 18 36   
   9000 Aalborg           Rochef@AalborgRoklub.dk
Ungdomsleder: 
 Pt.vakant

HR-chef:    
 Karsten Holst  Bakkevænget 9           98 29 42 87           
   9492 Blokhus           HRchef@AalborgRoklub.dk
Logistikchef:   
 Erling Steffensen  Digevangen 7           98 31 44 68           
   9260 Gistrup           Logistikchef@AalborgRoklub.dk 
Kommunikationschef: 
 Anders Ørom  Solvangen 33           98 14 27 97
   9210 Aalborg SØ           Kommunikationschef@AalborgRoklub.dk

NØGLEPERSONER

Morgenroning: 
 Jørgen Sørensen              Se Logistikchef
    
Motionsroning: 
 Steen Christiansen                       Se Næstformand 

Kaproning:   
 Morten Wendt Jensen Vestre Havnepromenade 11A  98 16 42 64
   9000 Aalborg           morten.wendt@mail1.stofanet.dk
Gamle Aalborg Roere (GAR) 
 Per Nygaard  Pærevangen 9         98 18 49 53
   9000 Aalborg 
Medlemsblad 
 Mikkel Gade (ansv.) Ryesgade 53, 3. tv.           98 77 00 77
   9000 Aalborg           Roblad@AalborgRoklub.dk

 Peter Laubek  Åvænget 12, Voerså          98 46 02 08
   9300 Sæby                       p.laubek@privat.dk

 Karsten Holt  Aurikelvej 6           98 29 42 87           
   9310 Vodskov           HRchef@AalborgRoklub.dk
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EMNE: Formanden har ordet
Af Jesper Poulsen Winther

På bestyrelsens og egne vegne, tak 
for en veloverstået generalforsamling, 
genvalg og nyvalg.
Vi er glade for den tillid, I viser os, og 
vil gøre alt for at leve op til den, og vil 
arbejde for at Aalborg Roklub stadigt 
er et attraktivt sted at komme. 

Samtidig en tak til Flemming Due 
Nielsen for dit arbejde som rochef 
gennem en årrække. Vi håber, at vi i 
bestyrelsen stadig kan trække på din 
ekspertise. 

En tak skal også lyde til alle de 
engagerede bådhold, der gennem 
vinteren har sørget for vedligehold af 
vores bådpark.

Næste gang vi ses til sammenkomst er 
i forbindelse med Standerhejsning, og 
jeg ved, at mange allerede er begyndt 
at få abstinenser – de savner at komme 
på vandet, men rolig muligheden er 
der med udgangen af denne måned.

Planlægning af den kommende sæson 
er begyndt, og jeg ved, at mange hold 

allerede har planlagt aktiviteter og 
fl ere vil følge. Der er ture for de enkelte 
hold, ture der bliver udbudt til alle, og 
ture som arrangeres af Aalborg Ro-
klubs turudvalg, ligesom det selvfølge-
ligt er muligt at deltage i ture i andre 
klubber, kredse eller i DFfR regi. 

Samtidig er bestyrelsen også i gang 
med at planlægge aktiviteter for den 
kommende sæson, og har DU en god 
idé, hører vi gerne om den.

Aalborg Roklubs mål for den kom-
mende sæson er, at vi får endnu en 
sæson med megen aktivitet på vandet 
i de daglige ture, på langture og ved 
deltagelse i regattaer rundt i det 
danske land, møde roere fra andre 
klubber og skabe nye venskaber.

Ligeledes vil Aalborg Roklub igen i år 
engagere sig med frivillige hjælpere 
ved Karneval Aalborg, Grøn Koncert, 
og hvad der ellers er af muligheder for 
at tjene penge til klubben.

Aalborg Roklub er klar til den kom-
mende sæson – er du ikke, er det på 
tide du bliver klar.

Med håb om en god sæson – vi i vores 
kære klub eller på vandet.
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AKTIVITETSKALENDER

 April
 26. Roskole forår 2008 (læs side 6)
 27. Roskole forår 2008
 27. Madpakketur fra klubben
 
 Maj 
 1. - 4. Langtur Berlin
 17. - 18. Kredsens løvspringstur, Grenå Roklub
 25. Madpakketur fra klubben

 Juni
 6. - 7. Jydsk Maraton, Randers Roklub
 20. - 22. Vi ror Danmark rundt, også fra AR
 23. Sankt Hans fest og Kanindåb
 27. - 29. Langtur Skanderborg - Tange
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Standerhejsning
I Aalborg Roklub

Lørdag den 29. marts 2008
Kl. 13:00

Aalborg Roklub indbyder til Standerhejsning.

Samtidig er der dåb af Aalborg Roklubs nye båd.

Efterfølgende er AR vært ved et mindre traktement.

På bestyrelsens vegne
Jesper Poulsen Winther
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EMNE: Roskole forår 2008
Af Frederik Hansen

Så er det igen ved at være forår og tid 
til at gennemføre roskole for nye roere. 
Første roskole i 2008 gennemføres i 
weekenden 26.-27. april 2008.

Har du lyst til at være instruktør på 
roskolerne i år, så kontakt mig på tlf. 
27587501 eller mail fre.hansen@sol.
dk

Kender du nogen, der har lyst til at 
lære at ro, kan de kontakte mig på 
ovennævnte tlf.nummer eller mail, 
eller via roklubbens hjemmeside.

EMNE: Havkajakkursus
Af Henrik A. Sørensen

Vil du prøve at ro havkajak?

Som tidligere år vil der også i 2008 blive 
afholdt kursus i havkajak. Vi planlæg-
ger at gennemføre et begynderkursus, 
når vandtemperaturen tillader det 
(d.v.s. i maj/juni måned). Hvis der er 
interesse herfor, afholdes yderligere et 
kursus efter sommerferien.

Kurset vil blive gennemført over to 
uger med 4 aftener samt en lørdag 
eller søndag. 

Der bliver instrueret og øvet i rotek-
nikker samt kæntrings- og rednings-
øvelser.

Kajakroning i Aalborg Roklub er et 
supplement til baglænsroning, som 
er vores primære aktivitet på vandet 
– derfor tilbydes kursus kun til med-
lemmer, der er frigivet som roere. For 
at blive frigivet som kajakroer skal 
man yderligere være frigivet som kort-
tursstyrmand - indtil da må du kun 
ro kajak sammen med en, som er fri-
givet.

Hvis du er interesseret, så kontakt alle-
rede nu Henrik A. Sørensen på mailad-
ressen henrik.a.s@mail.dk. Følg med 
i aktivitetskalenderen på klubbens 
hjemmeside eller på opslagstavlen i 
klubben – og tilmeld dig maillisten, 
så vil du blive informeret, så snart det 
endelige tidspunkt er fastlagt.

EMNE: Rotider!
Af Peter Laubek

Tirsdagsholdet: 
Tirsdag kl. 19:00 samt 
Fredag kl. 16:00

Team Torsdag:  
Torsdag kl. 19:00

Kursisterne fra 2007-holdet 
under instruktion af Claus 
Appel Jensen

Foto: Henrik A Sørensen
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På billedet ses Finn Jensen, blandt gamle roere bedre kendt som Lange Finn, over-
række en gave til klubben. En fl unkerny Nilfi sk - ALTO støvsuger. 
Aalborg Roklub siger tak for den fl otte gestus. Hvis støvsugeren svarer til vore for-
ventninger, lover vi, at Nilfi sk - ALTO fremover vil blive omtalt i positive vendinger i 
rokredse. 

Gave til klubben

Foto: 
Peter 
Laubek
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EMNE: Generalforsamlingen 2008
Af Anders Ørom

Årets generalforsamling blev præget 
af en god og konstruktiv stemning, 
af klubhistoriske perspektiver og af 
et mildt vejr, der lokkede mange del-
tagere ud på den udvidede balkon, og 
som forplantede sig til generalforsam-
lingen.

Et blik ud over det fyldte lokale for-
talte, at der var omkring 50 deltagere.

Det er ved at være en tradition, at for-
manden foreslår den erfarne Niels Erik 
Hofman som dirigent. Jesper Poulsen 
Winther fulgte traditionen, og Niels 
Erik Hofman blev valgt med akkla-
mation. Efter at have konstateret, at 
generalforsamlingen var indkaldt i 
overensstemmelse med vedtægterne, 
overlod han ordet til Jesper, der frem-
lagde:

Formandens og bestyrelsens beretning 
for 2007:   

Året 2007 – der gik
Ja, så er sæsonen 2007 veloverstået, 
og vi kan ser tilbage på en sæson med 
megen aktivitet, såvel på vandet som 
på land. 

I den forgange sæson har Aalborg 
Roklub opnået 44.212 km på vandet.
Vi skal en del år tilbage i historien for 
at fi nde samme aktivitet, så derfor 
tillykke til Aalborg Roklub for denne 
præstation – håber at vi kan gentage 
succesen i den kommende sæson.

Motionsroning
I det daglige arrangerer de enkelte 

roere/hold selv deres ture – de daglige 
motionsture. Men glemmes skal ikke, 
at vi i Aalborg Roklub har et aktivt 
udvalg, der arrangerer ture uden for 
dagligt farvand, såvel som en-dags 
madpakketure. En stor tak skal lyde 
til disse med håb om, at de vil fort-
sætte med deres indsats i 2008. Lige-
ledes har enkelte hold selv haft ture. 

Kaproning/8GP
Igen i 2007 har Aalborg Roklub delta-
get i 8GP, dog kun i en enkelt regatta, 
Bagsværd, Århus blev afl yst. 

Ved DM var Aalborg Roklub i 2007 
repræsenteret af Jens Olav Dahlgaard. 
Han er desværre blevet eksporteret til 
Bagsværd grundet studier.

I forbindelse med Aalborg Roklubs 
fødselsdagsfrokost havde ”de gamle” 
udfordret 8GP-holdet til otterløb. Det 
var et begivenhedsrigt løb.

Aalborg Regattaen blev desværre afl yst 
i 2007. Der er en tendens, der ses over 
hele landet, til at interessen for ”de 
mindre” regattaer er vigende.

Som afslutning på sæsonen deltog 
8GP i Copenhagen Harbour Race, som 
i 2007 blev genoplivet, og det var en 
spændende tur.

Vinteraktiviteter
Vinter-8GP er en tilbagevendende 
begivenhed, og her er Aalborg Roklub 
fast deltager. Deltagelsen er kombi-
neret med vintertræningen for 8GP. 
Heller ikke i år er det blevet til top-
placering, men en fornuftig placering 
midt i feltet.
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Ligeledes har nogle af Aalborg 
Roklubs ivrige roere deltaget i Jysk 
Mesterskab, dog uden at det kastede 
medaljer af sig. Som et kuriosum kan 
dog nævnes, at Jens Olav blev dansk 
mester, dog for Bagsværd, men det er 
vel på grund af hans fortid i Aalborg 
Roklub.

Motionsrummet er ligeledes blevet 
fl ittigt benyttet af alle de ”almindelige” 
roere, som herved holder konditionen 
ved lige, så de er klar til den kom-
mende sæsonstart.

Af øvrige vinteraktiviteter har vi haft 
svømning – en vel besøgt aktivitet, 
dog er der plads til fl ere. Gymnastik 
har heller ikke i år kunnet tiltrække 

deltagere, og et forsøg med indendørs 
hockey var heller ikke en succes.

Klubhus
Igen i 2007 har der været en del ”fri-
villige”, der har taget en tørn med at 
vedligeholde vores klubhus, ingen 
nævnt ingen glemt, men der skal alli-
gevel lyde en stor tak til dem.
Som det ses, har facaden mod vandet 
undergået en mindre forandring, idet 
vores altan er blevet renoveret/udvi-
det. Det bliver skønt at benytte den i 
de kommende år.
Og så lidt malurt: der har været en del 
forespørgsler på konstruktionen – er 
den holdbar. Ja, bestyrelsen har som 
udgangspunkt tillid til vores entrepre-
nør, men har samtidig bedt en uvildig 

Formanden tager afsked med 
klubbens afholdte rochef, 
Flemming Due, der har ydet 
en fl ot indsats i bestyrelsen, 
men af arbejdsmæssige 
grunde ikke ønsker at genop-
stille. Heldigvis har Flemming 
lovet at færdiggøre projekter, 
han selv har sat i søen - så 
vi kan stadig trække på ham.

Foto: Martin Olsen
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om en genberegning af konstruktio-
nen, hvilket vi afventer på nuværende 
tidspunkt.

I januar 2007 var der stormfl od, resul-
tatet et oversvømmet klubhus, med 
de deraf følgende skader. Stormrådet, 
som behandler anmeldelser, roer ikke 
samme dag, som de går i bådene, hvor-
for vi endnu ikke kender det endelige 
beløb, som vil blive udbetalt i erstat-
ning.

Bådparken
I 2007 har Aalborg Roklub købt en ny 
båd, 2x/-, denne er endnu ikke leve-
ret, men vil være klar til dåb til Stan-
derhejsning.

Vinteroverhaling af bådene er som 
sædvanligt overladt til de enkelte 
bådformænd, og de har fornuftigt 
holdt deres mandskab ved ”årene”, så 
bådene er klar til 2008. 

”Rovejen” samarbejde
I 2007 har vi afviklet Ungdoms Lege 
i samarbejde med de øvrige klubber 
på Søsportsvej, og det var en succes. 
Ligeledes har vi haft samarbejde ved-
rørende forhold til Aalborg Kommune. 

Med Aalborg Dame Roklub er samar-
bejdet tættere, hvilket blandt andet 
indebærer Kanindåb, Sankt Hans fest 
samt fælles ture. Alt dette har været 
afviklet med succes.

Kurser
Deltagelsen i kurser har ikke været så 
stor i 2007 som sidste år, så derfor en 
opfordring til at deltage i de kurser, 
som DFfR udbyder. 

Roskolen løb som sædvanligt af sta-
blen i begyndelse af sæsonen, des-
værre med ikke ret mange deltagere, 
så endnu en opfordring. Kender I en, 
der kunne tænke sig at ro, så kontakt 
os.

Øvrige aktiviteter
I 2007 har en del medlemmer af Aal-
borg Roklub været deltagere i forskel-
lige andre aktiviteter. Fælles for disse 
aktiviteter har været, at de for den 
frivillige indsats har givet et økono-
misk afkast til Aalborg Roklub. Det 
har været hårdt arbejde til tider for-
lyder det, men også sjovt. En stor tak 
til de mange, som på denne måde har 
været med til at skaffe penge til Aal-
borg Roklub.

2008 
For det kommende år er de første 
langture på bedding, 8GP forventes 
at fortsætte, ligesom alle de normale/
almindelige aktiviteter der foregår.

Aalborg Roklub forventer også at del-
tage som ”frivillige” ved de forskellige 
arrangementer, som i det forgangne 
år.

Det gode samarbejde, vi har med de 
andre klubber på ”rovejen”, skal fort-
sætte og eventuelt udbygges, hvor det 
kan være til alles fordel.

Der forestår ingen større investeringer 
eller vedligeholdelsesarbejder i 2008. 

En glædelig nyhed – Aalborg Roklub 
hæver heller ikke i 2008 kontingen-
tet.

Der var ingen umiddelbare spørgsmål 
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til beretningen, der blev modtaget og 
godkendt med applaus.

Økonomichefens fremlæggelse af 
det reviderede regnskab for 2007
Simon Lyngshede koncentrerede sig 
om de markante punkter i det omdelte 
årsregnskab for 2007:
Kontingentindtægten lå væsentligt 
under den budgetterede på grund af, 
at årets sidste kontingentrate først 
blev opkrævet pr. 1. februar 2008. 
Varekøbet til køkkenet lå væsentligt 
over det budgetterede, fordi klubben 
har været gavmild, når der er blevet 
serveret for medlemmer og gæster. 
En ny, stor udgiftspost er kaskoforsik-
ring af bådene. Endvidere har der på 
”negativsiden” været en udgift på ca. 
6.000 kr. til ARs deltagelse i Copenha-
gen Harbour Race, et tab på aktier og 
obligationer og en reduktion af varela-
gerets værdi (efter at Simon har foreta-
get en kritisk vurdering.) 
Simon kunne på ”positivsiden” for-
tælle, at AR ikke længere skylder BRF 
penge.
Efter fremlæggelsen af regnskabet 
kommenterede Simon budgettet for 
2008. Der er ikke budgetteret med 
tilskud fra fonde og legater, fordi der 
pt. ikke er ansøgt om tilskud. Dob-
beltsculleren, der er indkøbt i 2007, 
betales i 2008 og fi gurerer derfor i 
budgettet. Kaskoforsikringen på både 
(40.000 kr.) og det reducerede tilskud 
fra Aalborg Kommune bidrager også 
til det budgetterede underskud. (Kom-
munesammenlægningen har medført 
en reduktion af lokaletilskuddet). 

Et spørgsmål fra Peter Gadegaard 
startede en længere diskussion. Peter 
mente, at Kajakklubbens og ADR beta-

ling for brug af motionsrummet burde 
øges. Svend Langer fortalte, at der 
foreligger et aftaledokument mellem 
Aalborg Kommune og de tre klubber. 
Ifølge dette dokument fordeles udgif-
terne efter driftsrefusion ligeligt på de 
tre klubber. Jesper Winther tilføjede, 
at klausulen på brugsretten er, at 
ingen af klubberne må tjene på moti-
onsrummet. 
Diskussionen gled over i muligheden 
for at få motionsrummet for os selv. En 
historisk redegørelse for etableringen 
af motionsrummet gjorde det klart, at 
denne mulighed var ret utopisk. Bl.a. 
huskede John Terp fra sin tid som 
roklubejer, at ADR kom med 225.000 
kr. til etablering af motionsrummet. 
I lyset af det kalkulerede budgetun-
derskud kunne vi roligt fraskrive os 
muligheden for at købe ADR ud.

Efter denne diskussion og afklaring 
blev regnskabet godkendt.

Nyt æresmedlem
Bestyrelsen havde modtaget et forslag 
til dagsordenen, nemlig en meget vel-
begrundet indstilling af Peter Laubek 
som nyt æresmedlem. Indstillingen 
var på manges vegne underskrevet af 
Martin Olsen. Et centralt punkt i ind-
stillingen var Peter Laubeks indsats 
som redaktør af og skribent til klub-
bladet gennem 46 år.
Generalforsamlingen udnævnte her-
efter – med lange klapsalver – Peter 
Laubek til æresmedlem.
Peter Laubek takkede med ”røde ører” 
og begrundede beskedent sin man-
geårige og markante indsats med, at 
han kan lide at skrive. Og han tilfø-
jede: ”Det er meget smukt af jer. Jeg 
er taknemmelig over, at I har bemær-
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ket det.” Peter brugte også sin takke-
tale til et erindringsglimt fra dengang 
han i Kaj Munks formandstid fi k en 
lille skrivemaskine, og til at ønske sig 
en ungdomsafdeling i AR. En lignende 
sammenkædning af tradition og aktu-
alitet kom også til udtryk i takken til 
de IT-kompetente, unge mennesker, 
som Peter arbejder sammen med i 
redaktionen.

Planer for 2008 
Formanden havde i sin beretning 
været lidt inde på kommende aktivite-
ter, hvilket han konkretiserede til, at 
der i 2008 fortsat er lidt vedligehold på 
”vores kære bygninger”, at der i løbet 
af foråret bliver lavet et hejseværk til 
motorbåden, og at der bliver lavet nye 
skinner til optagning af både. 
Jesper fremlagde endvidere bestyrel-
sens behandling af spørgsmålet om 
et nyt gulv i bådehallen. Gulvet kan 
komme til at koste 3 - 400.000 kr., og 
det er bestyrelsens holdning, at det 
økonomisk er mere formålstjenligt at 
reparere gulvet. 
Der er ikke planer om investering i 
nye både. Frederik Hansen afholder 
roskole i foråret, og Simon står for et 
korttursstyrmandskursus. Tjalfe Poul-
sen er scullerinstruktør.
Formanden roste langturs- og moti-
onsudvalget for deres høje aktivitets-
niveau og meddelte, at årets første 
langtur allerede er ved at være fuldt-
tegnet. 
Der satses på deltagelse i Otter grand 
Prix, og i forbindelse med fødselsdags-
frokosten er det planen at afholde 
kaproning (som i 2007) mellem de 
gamle mestre og det nye Otter grand 
Prix hold.
John Fjeldsted Larsen lagde et godt 

ord ind for, at ”Vi ror Danmark rundt” 
bliver et arrangement, klubben satser 
på. 
Efter fremlæggelsen blev der rejst 
nogle praktiske problemer vedrørende 
skinnerne til optagelse af både: Roar 
foreslog, at der blev lagt en alumini-
umsplade mellem skinnerne for at 
gøre optagningen mere skridsikker. 
Formanden tog straks forslaget til 
efterretning. 
Michael Richter foreslog, at der blev 
taget et ”gammeldags” foto af alle 
klubbens medlemmer til ophængning 
i klublokalet.
Planer, (uforhøjet) kontingent og 
budget blev godkendt.

Valg til bestyrelsen
Jesper Winther blev genvalgt som for-
mand, Erling Steffensen blev genvalgt 
som logistikchef, Anders Ørom blev 
genvalgt som kommunikationschef, og 
efter ønske om at fratræde som rochef 
foreslog Flemming Due Nielsen Tjalfe 
Poulsen som ny rochef. Tjalfe havde 
på forhånd accepteret posten og blev 
valgt in absentia.

Valg af revisorer
Den stærke duo Christoffersen-Wendt 
blev genvalgt. Betingelsen for genvalg 
var, at de fi k en kuglepen, så de kunne 
skrive under på regnskabet for 2008; 
mange medlemmer havde bemærket, 
at det ikke var sket for 2007 regnska-
bet.

Beretning fra Dispositionsfonden og 
valg af formand for denne
Svend Langer fremlagde i sin egen-
skab af formand beretningen for dis-
positionsfonden ud fra det omdelte 
regnskab for 2007. 8% af kontingent-
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indtægterne, renteindtægt og kursge-
vinst gav en sammenlagt årsindtægt 
på 29.494,45. kr. Af dette beløb blev 
18.719,60 kr. givet som tilskud til den 
nye båd (2x/2-). De samlede aktiver er 
288.444,40 kr.
Bestyrelsen har besluttet at lade godt 
45.000 kr. blive stående på en højren-
tekonto, og at den ikke kræver tilbage-
betaling for det beløb, fonden har lagt 
ud til indkøb af Kajakker.
Regnskabet er godkendt af bestyrelse 
og revision – og underskrevet.

Svend Langer blev med akklamation 
genvalgt som formand. 

Under Eventuelt fortalte John Fjeld-
sted om et medlemsmøde tirsdag den 
4.03.08. Medlemsmødet drejer sig 
om langtursroning, herunder ”Vi ror 
Danmark rundt” (www.virordanmark-
rundt.dk ).
Michael Richter ønskede helt klare 
regler for brug af klublokalet på 1. sal 
og bad bestyrelsen om at formulere 
disse. 

Flemming fortalte om en planlagt 
klubaften (den.7.03.08). En af Flem-
mings kolleger, Per Andresen, har 
skrevet en bog om konfl ikten i Kosovo. 
Det er denne bog, der præsenteres på 
klubaftenen.    
At klubbens nye kaskoforsikring ikke 
dækkede både under kaproning blev 
diskuteret og forklaret med den højere 
risiko for skader. 

Generalforsamlingen afsluttedes med, 
at formanden takkede Flemming Due 
for hans store indsats i bestyrelsen. 
Han takkede for eget genvalg og glæ-
dede sig over, at de bestyrelsesmed-
lemmer, der ikke var på valg, ikke blev 
væltet. Traditionen tro var den sidste 
formandsgerning at få udråbt et leve 
for Aalborg Roklub. Det afsluttende 
”Vel roet” kan også overføres på afvik-
lingen af generalforsamlingen under 
den kyndige dirigents ledelse og med 
den aktive og ganske disciplinerede 
medlemsdeltagelse.

Formanden for Disposi-
tionsfonden Svend Langer 
afl ægger beretning.

Foto: Peter Laubek
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EMNE: Dispositionsfonden
Af Svend Langer

På generalforsamlingen den 26. februar 
blev regnskabet for 2007 forelagt med 
et årsresultat på kr. 10.774,85 i ind-
tægt. Der var givet et tilskud til en 
bådanskaffelse på kr. 18.719.  
Formuen består herefter af en bank-
beholdning på kr. 58.810,19 samt 
en obligationsbeholdning på kr. 
229.634,21 (købskurs).
Regnskabet var revideret af roklub-
bens revisorer og generalforsamlingen 
godkendte det uden bemærkninger.

Dispositionsfonden blev etableret i 
1990 og afl agde sit første regnskab 
i 1991, der viste en formue på kr. 
21.791,97.
Dispositionsfonden blev etableret med 
det formål, at den kunne yde tilskud 
til Aalborg Roklubs forskellige investe-
ringer, og i fondens vedtægter er for-
målsparagraffen formuleret således:
  
a) anskaffelse af bådmateriel og andre 
investeringsgoder, som er nødvendige 
for udøvelse af aktiviteterne i Aalborg 
Roklub, evt. i samarbejde med GAR og 
KAP-fonden.
b) betaling af større, uforudsete udgif-
ter, som ikke kan dækkes på anden 
måde, f.eks. af forsikringer, offentlige 
tilskud, o.l. 

Fonden har i årenes løb ydet tilskud til 
fi nansiering af diverse bådanskaffelser 
samt forbedringer af klubhuset på i alt 
ca. kr. 190.536.

Fondens bestyrelse består af 5 med-
lemmer, 2 medlemmer fra roklub-
bens bestyrelse, 1 medlem fra GAR, 

1 medlem fra Kapfonden samt en for-
mand valgt på roklubbens generalfor-
samling. Bestyrelsen har til opgave 
at anbringe kapitalen på bedst mulig 
måde på bankbog eller i børsnoterede 
obligationer, samt at disponere kapi-
talen på grundlag af ansøgning fra 
Aalborg Roklub.

EMNE: Gar’s generalforsamling
Af Peter Laubek

Ikke  færre end et halvt hundrede med-
lemmer havde fundet vej til Søsports-
vej til GAR`s årlige generalforsamling. 
Årvågne blandt de tilstedeværende 
kunne konstatere, at Broe Klanen 
var komplet i år. Vi kunne glæde os 
over ,at StoreBroe atter var på broen, 
hvorimod Nygaard Klanen ikke var 
fuldtallig. Man forsøgte så at indregne 
den charmerende Line, der har rent 
Nygaardblod i årene, men den gik ikke 
i Danmarks eneste herreroklub ! 
 
Mon der fi ndes mage til generalfor-
samling andre steder i riget.
Den løsslupne stemning og non-
urbane tone og deraf følgende høje 
underholdningsværdi sammen med 
den kogte torsk med hele svineriet er 
årets oplevelse - her passer de vise ord 
fra salig Sam`s jubilæumshymne:
 Aalborg i jubel, Aalborg i fest
 AR er ældst og AR er bedst.
 Vel roet - gamle dreng !
 
At forsamlingen havde glædet sig til 
den kulinariske oplevelse før general-
forsamlingen, bør der ikke herske tvivl 
om. Da alle havde fået torsk, peber-
rod, rødbeder, kartofl er, sennep, rogn, 
lever, sennepssovs og  fl æsketerninger 
sejlende i det klareste svinefedt - blev 
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der nogle minutters stilhed, og så kom 
der brændevin i glassene, og torsken 
blev konserveret i klar akvavit, hvoref-
ter snakken gik ved alle bordene.
Alle kunne blive enige om, at Rød Aal-
borg er en herlig drik, der gør en roer 
både glad og kvik!
I den forbindelse skal nævnes at Trolle, 
der er kontaktperson til det eminente 
kokkehold, forsøgte at hælde malurt i 
bægeret, idet han truede med, at det 
blev sidste år GAR kunne tilbyde en 
sådan kulinarisk oplevelse som årets 
torskegilde. Årsag - kokken stiller krav 
om 6 blus på komfuret - der er kun 
4! Formanden trådte straks i karakter 
og udtrykte sig som feltmarskal Erwin 
Rommel: ”Han søgte ikke problemer, 
men løsninger”. Fra forsamlingen lød 
det - så medbringer kokken de mang-
lende blus næste år. Der blev dog også 
givet udtryk for, at der muligvis kunne 
blive råd til indkøb af nyt komfur.
Under eventuelt senere på aftenen 
kom der forslag om større tallerkner 
til den kogte torsk - hvilket selvfølgelig 
affødte en række modforslag. Blandt 
andet mente en enkelt, at her var der 
en opgave for hjemmehjælpen!

 
Efter spisningen blev Børge Christof-
fersen valgt som aftenens dirigent - et 
populært valg. 
Børge, der kender sine pappenheimere, 
er vel den eneste person, der kan navi-
gere sikkert gennem det kaos, som en 
ægte GAR generalforsamling er!
Der bringes her udpluk fra generalfor-
samlingen.
 
Formand Michael Richter kunne i sin 
årlige tale konkludere, at det er gået 
ufattelig godt i GAR i den forløbne 
sæson. Blandt andet havde vore vidt 
berømte og velrenommerede fanebæ-
rere Verner Pedersen og Helge Foss 
haft et særdeles let år. Der var kommet 
dobbelt så mange nye ind, som der var 
der var meldt ud.
Efter en længere gennemgang af 
årets aktiviteter med bl.a. stiftelsen 
af Steff`s Digelav, kunne formanden 
orientere forsamlingen om, at det var 
GAR`s målsætning, at man i 2015 vil 
overhale hovedforeningen m.h.t. med-
lemstal. 
Inspireret af amerikanske tanker - 
kunne formanden yderligere berolige 

GAR formanden fremlæg-
ger årsberetningen i sin 
vanlige underspillede stil. 
Som det fremgår af suf-
fl øren Carl Emil`s smil - 
var det ikke kedeligt.

Foto: Peter Laubek
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den voksne forsamling om, at det aldrig 
er for sent at få en lykkelig barndom.
Formanden kaldte herefter Bent ”Bog” 
Christensen, kendt som ”Danmarks 
bedste boghandler” og som kapelme-
ster i ”Trio van GAR”, op til podiet. 
2008 er jo udvalgt som ”Sangens År” 
,og med Bent`s indsats ved forskellige 
klubarrangementer både som solo-
sanger og musiker var han blevet ind-
stillet til GAR`s årlige pris for ”Ærligt 
arbejde”. Under stor applaus modtog 
Bent prisen, der af de historisk uvi-
dende, men på grund af ligheden, blev 
betegnet som ”Jernkorset”, hvortil 
Bent bemærkede, at vi fra 40erne ikke 
har det så godt med det kors!
Hæderen blev sidste år tildelt Karl 
Johan Thomsen.
Formanden nævnte ligeledes, at med-
lemmer med runde fødselsdage, som 
gave havde fået tildelt en maleropgave 
- nemlig en anvist del af klubhuset, 
der skal males i foråret! Der er således 
ingen grænser for bestyrelsens krea-
tive evner. 
 
Carl Emil Heidemann havde den lidet 
misundelsesværdige opgave at gen-
nemgå GAR`s årsregnskab og ikke 

mindst få det godkendt !
Carl Emil gennemgik det uddelte regn-
skab, og det var ikke småting af krasse 
bemærkninger, han måtte lægge øre 
til - især da årets resultat blev oplæst, 
nemlig et underskud på 3742 kr.
Som altid elsker forsamlingen at frem-
sætte giftige kommentarer til forenin-
gens aktiver i form af værdipapirer. 
Heldigvis kunne Carl Emil og Børge 
som kompetente pengemænd give svar 
på tiltale og med Henning Andersen 
som bagstopper holdt de stand!
Under forsamlingens kommentarer til 
regnskabet blev der ikke lagt fi ngre 
imellem - nede bagfra i salen blev der 
råbt, at de ikke havde hørt  en fl øj-
tende skid af kassererens lavmælte 
beretning, og det sikkert var en bevidst 
handling for at sløre et fordækt regn-
skab. 
Der var forslag om at konvertere vær-
dipapirerne til kunst o.s.v.
Traditionen tro rejste hovedrevisor 
Verner Pedersen sig op og protesterede 
- det blev bemærket af forsamlingen, at 
han så utrolig godt ud. Verner kunne 
meddele, at han aldrig havde været 
med til noget lignende. Han talte om 
manglende bilag og kunne meddele, at 

Billedtekst: GAR`s for-
mand Michael Richter 
hædrer Bent Bog Chris-
tensen med det såkaldte 
“Jernkors“.

Foto: Peter Laubek
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hans revisors påtegning var sket med 
ført hånd - hvortil det lød fra salen, at 
det kunne man også se!
Således blev tonen slået an - og den 
barske GARske generalforsamlings-
tone var slået an!
 
I chefceremonimesterens fravær var 
det vicemester Povl Wendt alias Potte-
mesteren, der forestod den meget høj-
tidelige optagelsesceremoni til GAR. 
Det lykkedes de to, der søgte optagelse 
i det eksklusive selskab, at klare de 
udfordringer, der kræves som medlem 
af GAR.
Claus Rasmussen og Finn Jensen kan 
herefter betragtes som medlemmer af 
den gamle estimerede forening.
 
GAR`s bestyrelse havde en overra-
skelse til medlemmerne, idet vor hus-
poet og kunstmaler Erik Brøndum 
havde fået til opgave at afsløre 2 meget 
smukt håndskårne ”Hædersrammer” , 
der øverst var prydet med GAR`s logo, 
blå egeløv med rødt malteserkors samt 
stiftelsesåret 1935. Fagforeningsbos-
sen Erik havde sørget for skabelsen 
af det skønne håndværk og klub-
kunstneren Erik havde dels malet det 
smukke billedskærerarbejde ligesom 
han havde udført indskrivningen af 

de medlemmer, der har modtaget GAR 
pokalen samt hæderstegnet for ”Ærligt 
Arbejde”. Nyerhvervelserne kan i dag 
besigtiges på 1. sal i klubhuset. 
 
Et af aftenens alvorlige punkter på 
dagsordenen var valg af 2 nye til 
bestyrelsen. Povl Wendt Jensen (Pot-
temesteren) og formand Michael Rich-
ter skulle efter vedtægterne afgå. Der 
var stor interesse blandt de tilstede-
værende for at se igennem fi ngrene 
m.h.t. omtalte vedtægter, således de 
kunne fortsætte - det vakte en del uro 
- og her måtte dirigenten Børge Chri-
stoffersen træde i karakter og mane til 
besindighed.
Bestyrelsen havde forslag til det ene 
nye bestyrelsesmedlem - og valgt blev 
Aage Vest, der fi k megen positiv omtale 
med på vejen. Aage var på rejse og 
derfor ikke til stede. Det var så mere 
problematisk med valg af nyt medlem 
til at overtage den tunge arv som GAR 
formand efter Michaels 4 gyldne år.
Efter en del palaver løste vor popu-
lære og litterære formand den ”Den 
gordiske knude”. Han kaldte 5 ”Måske 
egnede” sammen. En af dem blev for-
mand. Meddelte de fem kl. 20.07 at kl. 
20.17 så har de valgt en formand og 
meddeler resultatet til generalforsam-

Med vanlig veloplagthed 
afslører Erik Brøndum de 
smukke billedskærerar-
bejder, der fremover skal 
rumme navnene på de 
GAR medlemmer, der på 
en eller anden måde har 
gjort sig bemærket i GAR 
regi!

Foto: Peter Laubek
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lingen. Sådan.
Det viste sig at blive sværere end som 
så! Thorkild kunne på de 5`s vegne 
meddele, at det ikke var lykkedes at 
formå en til at påtage sig formandsjob-
bet på traditionel vis, men den gamle 
mesterroer Per Nygaard, der tidligere 
har udført sin borgerpligt, lovede at 
påtage sig formandsjobbet de kom-
mende 2 år, herefter vil den tidligere 
roklubejer, i dag asylansøger, John 
Terp overtage roret i GAR. 
Sidstnævnte kunne så supplere med 
at såfremt enten Per eller John skulle 
få forfald - ville Thorkild træde til!
En beslutning som generalforsamlin-
gen vedtog med stort bifald.
Nævnes skal det også, at det lykke-
des revisorerne at opnå genvalg trods 
uheldige udtalelser om manglende 
bilag m.v.
I forbindelse med den årlige debat om 
varetagelsen af det ærefulde job som 
fanebærere blev der meldt klart ud 
fra forskellig side, hvad man mente 
om de nuværendes habitus, der blev 
stillet forslag om aldersgrænse på 75 
år, borgerligt ombud, et anstændigt 

udseende og god fysisk form, spildte 
investeringer i skrårem og nye fane-
bærerstøvler, rollator m / faneholder, 
fastholdelse af nuværende fanebærer 
ved udnævnelse af dem til æresmed-
lem o.s.v. Resultatet blev, at Helge 
Foss og Verner Pedersen endnu en 
gang løb af med sejren.
 
Efter et indlæg fra Jørgen Peter Moos-
dorf overrakte den afgående formand, 
den fornemme GAR formandsnål, 
der har tilhørt en af GAR`s stiftere - 
nemlig C.G.Moosdorf, til Per Nyga-
ard. Formandsnålen er GAR`s egeblad 
omkranset af en olympisk gul ring!
 
De 2 afgående bestyrelsesmedlemmer 
blev hædret af Carl Emil Heidemann, 
og m.h.t. fratrædelsesordning for for-
manden blev det udover 2 frimærker 
en pakke friskfanget torsk hjembragt  
fra Vesterhavet af Vagn Thidemann.
 
Inden forsamlingen sluttede af med 
klubsangen og de 3 hurra for GAR - 
foreslog Verner Pedersen, at vi brugte 
nogle af de 90.000 kr. fra klubbens 

Atter en Nygaard ved roret i 
GAR. Sidst var det Hans, denne 
gang er det Per Nygaard. Per 
er ligesom forgængere  tidlig-
ere kaproer. Vandt danmarks-
mesterskab til Aalborg Roklub 
i 1967 i letvægtsfi rer sammen 
med Jens Sigfred, Martin Grand-
ing, Bernhard Andersen og Hans 
“Barber“ Jensen. Siden har 
Per optrådt i mange forskellige 
sammenhænge i klublivet. Vi 
kan være helt sikre på, at Per 
kan håndtere de Gamle Aalborg 
Roere og den jargon de bedst 
forstår. Vi ønsker Per held og 
lykke  med den nye udfordring!
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aktiver til at give en omgang - men for-
slaget vandt ikke genklang hos besty-
relsen. Så forsamlingen nøjedes med 
at mindes de gyldne tider, da Helge 
Foss var formand!

EMNE: Kommentar
Af Vagn Thidemann

Jeg føler det som min pligt at kom-
mentere formandsvalget i GAR. Stif-
tet i 1933 bærer logen naturligt nok 
præg af den fremherskende hold-
ning i datiden, men jeg synes i dag at 
kunne spore en vis slaphed i ledelsen 
af  GAR. Formanden er, ligesom den 
amerikanske præsident, valgt for 4 år, 
men ihukommende den siddende præ-
sidents sidste valg, en kamp med alle 
midler taget i brug for at opnå endnu 
en 4-årig periode som leder, må man 
konstatere, at GARs afgående for-
mand forekom afkræftet i kampen om 
genvalg. Han kunne efter min mening 
have genvundet posten -også uden at 
benytte sig af snyd, men han havde på 
forhånd forberedt sin aftrædelsesord-
ning!

Naturligvis måtte valgets resultat blive 
slapt, et kompromis født af demokrati: 
Den 4-årige valgperiode deltes i 2 x 2 
med hver sin formand, den unge Per N. 
som nuværende og den fra de nordlig-
ste provinser nyligt hjemvendte John 
T.T. som kommende. Under en kort 
samtale med Per N. udtrykte denne 
ingen trang til forandring, så vi må se 
frem til, hvad en kommende formand 
om 2 år -godt nok med en fast hånd, 
men en bullen fi nger- kan udrette.

Der er ingen tvivl om, at den afgående 
formand havde set frem til en bekvem 

aftrædelsesordning uden dog nok at 
have forventet en sammenligning med 
Dyremose og Putin, som har forstået at 
skrabe til sig. Men hvad fi k han? Han 
fi k end ikke et gyldent, men et slat-
tent håndtryk i form af en frisk torske-
fi let som tak for en fl abet bemærkning 
vedr. ”for sen tilmelding” til generalfor-
samling og dermed torskespisning.

Der må en opstramning til! Allerede 
under dagsordenspunktet fanebæ-
rere viste slapheden sig: ”Vi gider ikke 
mere”, sagde de valgte! Og det på trods 
af, at der til dem i det forløbne år er 
indkøbt nye støvler, skråremmen er 
topgejlet og fanen er nystrøget. Hvor 
er vi henne?

Optagelsen af to nye medlemmer viste 
dog, at logen stadig er i pagt med sam-
tiden. Det ene medlem, en glad leder 
fra det private erhvervsliv, havde alle-
rede inden generalforsamlingen done-
ret en støvsuger til Aalborg Roklub, og 
han har for at lette optagelsen i GAR 
stillet en højtryksrenser i udsigt. Den 
mand kender de uskrevne regler fra sit 
erhverv og havde ingen problemer med 
optagelsen. Anderledes var det for den 
anden aspirant. Han havde det som 
læge lidt vanskeligere med bestyrel-
sens krav i forbindelse med hans opta-
gelse. Han fandt det ikke uetisk, men 
umuligt at kunne levere 85 % fi nsprit.

Selv de menige medlemmer udviste 
under generalforsamlingen en vis apa-
tisk sløvhed, kun afbrudt af enkelte 
råb fra de bageste rækker, der dog kun 
drejede sig om hørelse og teleslynger. 
En rollator med faneholder til en af 
fanebærerne blev også nævnt, og det 
forklarer måske en del af problemerne 
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Glimt fra Gar’s generalforsamling
Arent Plesner, 
Erling Stef-
fensen og 
Peter Thom-
sen udbringer 
en skål for 
GAR.

Foto: Peter 
Laubek

Ceremoni-
mester Povl 
Wendt med 
følge på 
vej til den 
højtidelige 
stund, hvor 
Finn Jensen 
og Claus 
Rasmussen 
skal igennem 
skærsilden og 
optages som 
fuldgyldige 
medlemmer af 
GAR!

Foto: Peter 
Laubek
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Glimt fra Gar’s generalforsamling
Ole og Hans 
får en snak 
om dengang, 
der var rigtige 
smede og 
maskinfolk til!

Foto: Peter 
Laubek

Verner Vind 
Pedersen 
foreslog, at en 
del aktiverne 
blev kon-
verteret til 
pilsnere så 
forsamlingen 
kunne få sluk-
ket tørsten!

Foto: Peter 
Laubek
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mht. handlekraft og holdninger i for-
eningen. Medlemmerne har det ikke 
for let, hvilket understreges af, at T. 
Kristensen måtte fremtvinge en erklæ-
ring fra forsamlingen om ikke at lægge 
generalforsamlingen på samme dato 
næste år, hvilket for ham ville med-
føre udgangsforbud på grund af bryl-
lupsdag. P. Laubek havde, på trods af 
et års glæden sig til og omtale af kogt 
torsk og ”hele svineriet”, mistet appe-
titten, fordi fruen de 2 foregående dage 
havde fodret ham med KOGT TORSK 
derhjemme! Og undertegnede, der  
ellers er en blød mand, måtte efter for-
gæves forhandlinger med egen frue ty 
til rå magt og meddele, at deltagelse 
i GARs generalforsamling var nødven-
dig.

En opstramning må der til! Det er 
allerede sket i det virkelige samfund, 
og svage tiltag har vi heldigvis set i 
logen: Indstiftelsen af hæderstegnet 
”Det Gyldne Jernkors”, som sammen 
med den nystrøgede fane, støvlerne og 
skråremmen måske varsler nye tider. 
Og der er utvivlsomt nye tider på vej, 
selv om Bent Bog, der er født først i 
fyrrerne, udtrykte bekymring over 
korsets symbolværdi, da han modtog 
det. Men han fi k det dog kun for at 
synge højt under alsangen ved stan-
derhejsningen. For øvrigt spiller han 
også pænt på trombonen.

EMNE: AR’s medlemsblad
Af Anders Ørom

Robladet, som det kaldes i daglig tale, 
er den vigtigste skriftlige kilde til Aal-
borg Roklubs historie. Som skriftlig 
kilde afspejler den både de mere offi -
cielle sider af klubbens aktiviteter, 

de særlige oplevelser, de mangesidige 
aktiviteter og sejre samt en god del af 
det, der er blevet fortalt om legenda-
riske hændelser og personer, for slet 
ikke at tale om de myter, der knyt-
ter sig til klubbens heroiske fortid. 
Gennem robladet kan vi følge bådenes 
liv, vinteraktiviteterne og historien er 
gjort synlig gennem de mange illustra-
tioner. 

Til og med årgang 1985 af Aalborg 
Roklubs medlemsblade er indbundet i 
blå bind, blå som farven i bjælken på 
robladets forside. 

Nogle måneder efter, at jeg blev kom-
munikationschef i 2007, foreslog Peter 
Laubek mig at indsamle robladene fra 
årgang 1986 og frem for at få dem 
indbundet i samme type bind som de 
tidligere årgange. Det lød umiddelbart 
som en ganske let opgave. Der lå med-
lemsblade i bestyrelseslokalet og på 
loftet bag depotet med klubdragter og 
drikkevarer. Jeg tilbragte nogle timer 
på det efterårskølige loft i den specielle 
duft af arkivarisk hengemthed. I arkiv-
skabe og plasticposer ligger kilderne 
til klubhistorien spredt. Desværre var 
det ikke muligt at fi nde alle bladene. 
Det var baggrunden for eftersøgnin-
gen gennem robladet. Specielt kneb 
det med at fi nde (mindst) ét nummer, 
som senere undersøgelser viste aldrig 
var blevet udgivet.

Efterlysningen gav resultat og den 
bidrog til at afklare tvivl om udgivelse. 
Ib Nygaard havde samlet bladene i 
den tid, han havde været medlem, og 
stillede dem til rådighed så de sidste 
huller kunne udfyldes.
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Nu er robladene klar til at komme til 
bogbinder og bestyrelsen har bevilget 
pengene til indbinding, så vi snart kan 
forøge rækken af Limfjordsblå bind i 
bestyrelseslokalet.  

EMNE: Langture forår 2008
Af John F. Larsen

Også i år bliver der mulighed for at 
komme på langtur - både i lokalområ-
det og uden for dagligt rofarvand.

Der planlægges madpakketure 27. 
april og 25. maj  med udgangspunkt 
fra klubben. Vi ror 20 - 30 km, og har 
en god madpakke mv. med. Afhængig 
af vejret går turen til Gjøl, Ryå eller 
Hesteskoen. 

I Kr. Himmelfartsferien arrangerer 
ADR en fællestur til Berlin. Her er 
måske stadig få ledige pladser. Er du 
interesseret, så kontakt Lise P. Aal-
borg Dameroklub.

Nordjysk Kreds arrangerer igen den 
traditionelle Løvspringstur, som i år 
går til Grenå Roklub 17. - 18. maj. Der 
kommer nærmere om denne tur og til-
melding på opslagstavlen.
Det er en god mulighed for at se noget 
nyt rovand og lære roere fra andre 
klubber at kende.

Struer Roklub arrangerer Venø Rundt 
31. maj. Det er en ualmindelig fl ot 
tur.
Her kommer også opslag om tilmel-
ding på opslagstavlen.

20. - 22. juni ror vi Danmark rundt 
sammen med landets andre roklub-
ber. 

Læs om dette arrangement andetsteds 
i bladet.

Skanderborg - Tange er efterhånden 
blevet en fast tradition i klubben - i år 
bliver det weekenden 27. - 29. juni.
Der er afgang til Skanderborg fredag 
aften. Lørdag roes til Silkeborg, hvor 
der overnattes på campingpladsen.
Silkeborg Roklub har inviteret til fælles 
middag, og mon ikke der bliver tid til 
lidt Jazzfestival også. 
Søndag går turen gennem slusen ad 
Gudåen til Tange Roklub. Jesper 
Winther koordinerer denne tur.

EMNE: AR ror også Danmark Rundt
Af John F. Larsen

30 roklubber har i skrivende stund – 
1 måned før sæsonstart – tilmeldt sig 
Vi ror Danmark rundt, som er DFfRs 
store breddearrangement 20. – 22. 
juni – vi bidrager med 

Limfjorden på langs, stafet fra Thybo-
røn til Hals!

Rygtet vil vide, at klubben i år stiller 
med 2 – 3 hold til Jysk maraton – dem 
sender vi til Thyborøn sammen med 
en 2.’er fredag eftermiddag.
Når de er blevet trætte en gang i løbet 
af lørdag, så bliver de afl øst af friske 
kræfter hjemmefra, så mon ikke det 
skulle lykkes at få båden til Hals og 
hjem igen?

Steen Christiansen planlægger denne 
tur, og han har lovet, at der bliver en 
plan B, som kan bruges i tilfælde af 
dårligt vejr. Vil du med – på en kortere 
eller længere del af turen, så snak med 
Steen allerede nu.
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Hvis der er roere nok, så kan vi jo 
starte et par både i Løgstør også ?

Lørdag og søndag skal vi så have 
resten af klubbens både på vandet.
Der kan laves fælles roning, solop-
gangstur, måneskinstur, frokosttur, 
middagstur, eller bare en hel almin-
delig rotur. Har du selv en god ide, 
eller vil du være med til at arrangere 
en tur, så snak med Allan Pedersen, 
Søren Borgstrøm eller John Larsen, 
som koordinerer denne weekend i Aal-
borg Roklub.

Du kan læse mere om arrangemen-
tet på www.ViRorDanmarkRundt.dk. 
Her kan du løbende følge med i, hvor 
de enkelte klubber planlægger ture. 
Tilmeld dig nyhedsmail, så bliver du 
adviseret, når der kommer nyt.

EMNE: Svømning
Af Peter Laubek

En halv snes var mødt op til svømning 
søndag den 9. marts hvor redaktio-
nen
besøgte svømmehallen på Sofi endal-
skolen.
Udsendte benyttede lige lejligheden til 
at svømme 300 m. Måske er der fl ere
af klubbens medlemmer, der her på 
falderebet vil benytte lejligheden til at
få svømmetagene pudset af inden 
rosæsonen begynder.
Den kønne unge mand med klubstan-
deren tatoveret på højre skulder er
allestedsværende Jesper Winther, der 
foruden formandsgerningen også er
tilsynsførende ved svømmeundervis-
ningen. Manden i bassinet er Niels 
Erik
Hofman, der har sat sidste spurt ind 
inden han skal hjem til mor Else`s
søndagsmiddag!

Foto: Peter Laubek

Foto: Peter Laubek
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NØRRESUNDBY BANK
Torvet 4 · 9400 Nørresundby · Tel. 98 70 33 33

Bliv FRIKUNDE
Hvis du samler dine og familiens 
bankforretninger i Nørresundby Bank, 
kan du blive FRIKUNDE og dermed 
opnå rabat på en lang række af 
bankens serviceydelser. 

Kontakt din lokale afdeling af 
Nørresundby Bank og aftal tid til 
personlig rådgivning, hvor du kan 
høre mere om FRIKUNDE.  

Læs mere om alle fordelene på 
www.noerresundbybank.dk.
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at højvandet den 2. marts lige netop 
nåede op til Steff - Volden, der ikke
lod sig overstige !

at Svend Langer her på det seneste kan 
meddele, at klubbens mæcen Finn
Jensen - aspirant til Team Torsdag - 
har sponseret en højtryksspuler til
Aalborg Roklub. Det drejer sig om 
en spuler af det udmærkede fabrikat 
ALTO /
Nilfi sk. Medlemmerne kan nu prøve 
den af på Store Rengøringsdag.

at Odense Roklub har inviteret os til en 
rotur Odense - Bogense. Med lidt held 
bliver det en weekend i august.

at æresmedlemmer er kontingentfri, 
hvorfor bestyrelsen vil opfordre til, at 
tendensen med æresmedlemmer ikke 
breder sig. Revisorerne har samme 
holdning forlyder det. Så fortsætter ten-
densen ved næste generalforsamling, 
forlyder det at kontingentet vil stige i 
2009 for alle øvrige medlemmer.

at 10% af danske roere ifølge en under-
søgelse (1406 deltagere) har en hæma-
tokritværdi over 51%, det gør af AR 
har ca. 20 medlemmer der ikke kan 
stille op i cykelløb, da grænsen her 
er 50%, men  kan deltage i regattaer. 
I samme nævnes, at det formendeligt 
ikke skyldes doping, men at roere bare 
er sejere end andre sportsudøvere. De 
har jo ret.

at svømning i Aalborg Roklub regi er 
en succes, der er mellem 15 og 25 delt-
agere, men i forbindelse med en vis 
EM-fi nale var fremmødet yderst pau-
vert. I øvrigt har svømningen ikke i år 
været udsat for de ellers så kritiske 
revisorer – de får åbenbart deres ”lyst” 

styret ved deres sammenkomst lørdag 
morgen.

at salsa-udøverne mener selv, at være 
så gode at de tør optræde offentligt, 
dog i dæmpet belysning formodes det. 

at Team Torsdags demokratisk valgte 
formand er selvsupplerende med 
hensyn
til næstformand, kasserer og sekretær. 
Han er enerådende med
koncensusdikterende, præsentisk 
FRUE i baggrunden. De medlemmer, 
der har
henvendt sig til redaktionen m.h.t. 
optagelse i Team Torsdag må derfor 
selv
bære ansøgningen videre til TT`s for-
mand.

at på generalforsamlingen stillede 
Smeden - Poul Erik Christensen 
spørgsmål vedr. forsikring af klubbens 
både. Formanden kunne meddele, 
at klubbens både er kaskoforsikret 
undtagen kaproningsbådene - der blev 
sammenlignet med Formel 1 - racerne, 
der heller ikke kan kaskoforsikres.
 
at Peter Gadegaard, ved generalfor-
samlingen atter hev den gamle traver 
frem m.h.t. ejerskabet af “ Motion-
srummet “ samt bedre brugerbetaling. 
Formanden og Svend Langer rede-
gjorde for de oprindelige aftaler vedr. 
ejerskab, beregning af brugerbetaling 
og lokaletilskud. Det blev konkluderet, 
at “ Motionsrummet “ ikke kan bruges 
som Money Maker. 

at de mandskaber, der er i tvivl om 
hvorledes man kølhaler vore både kan 
besigtige “ Stetter “. 
Jørgen Sørensen og hans mandskab 
har udført en eksemplarisk bådv-
edligeholdelse, det gælder både m.h.t. 
alm. vedligehold, nedslibning, men 
også lakering.
 
at “Stetter“ fremtræder så smukt i sin 
nylakerede mahogni, at den appellerer 
til brugerne om, at den skal behandles 
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korrekt -både til lands som til vands.  

at her i olympiadeåret er det måske 
værd at mindes Eugen Schmidt, der i 
1912 var træner for Aalborg Roklubs 
kaproere. Eugen Schmidt,  var med 
i - Danmarks første olympiske trup, 
der høstede ære og medaljer i 1896 
i Athen inden han efter århundred-
skiftet blev leder af Svovlsyrefabrik-
ken. Han kom fra København, hvor 
han stiftede Dansk Idrætsforbund, var 
æresmedlem af Københavns Roklub 
m.v. Her i Aalborg samlede bl.a. han 
idrætsklubberne i SIFA og var med-
stifter af Aalborg Golfklub.
I nyere tid har endnu en af klubbens 
trænere har været olympisk deltager, 
nemlig Bjarne Pedersen. Bjarne roede 
kaproning i 60 erne for AR hvor han 
opnåede en række fl otte placeringer 
ved de internationale kaproninger i 
forskellige bådtyper. Han fortsatte sin 
rokarriere i Roklubben Skjold i Køben-
havn. I 1972 sad Bjarne på den fi rer 
med styrmand, der repræsenterede 
Danmark ved olympiaden i Mûnchen. 
Da Bjarne i egenskab af jægersoldat 
kom tilbage til barndomsbyen fun-
gerede han i en periode som klubbens 
kaproningstræner og er stadig aktivt 
medlem af klubben. Bjarne blev ver-
densmester i otter ved Veteran - VM i 
1984. Det skete iøvrigt i AR`s båd “Kap 
67”
 
at Smeden alias Poul Erik Christensen 
i f. m. forarbejdet og opmåling til det 
nye ophalergrej havde spidset den 
vandfaste speedmarker og var klar til 
at sende lørdagsbaderne Børge Christ-
offersen og Povl Wendt ud i fjorden som 
målemærker. Desværre var der for høj-
vandet til, der kunne sættes højdekoter 

på de barske lørdagsbadere. 
 
at der i sæson 2007 blev roet 12.000 
km. mere end i 2006.
 
at den nye rochef Tjalfe Poulsen roede 
cirka 2000 km. i forgangne sæson. 
Ligesom den mytologiske Tjalfe pust-
ede ønskekraft i tordenguden Thor - 
satser vi på, at vores Tjalfe får pustet 
kraft i os så vi kommer endnu mere på 
fjorden i sæson 2008.  
 
at tidligere formand for Ældresagen 
i AR Michael Richter, ved generalfor-
samlingen  foreslog, at man i forbin-
delse med indvielsen af den nye balkon 
skulle tage et gruppebillede af alle de 
medlemmer, der er tilstede - og for at 
gøre det fuldendt så sørge for, at vi får 
navne på. Forslaget vandt stor tilslut-
ning.

at redaktionen anbefaler, at klubbens 
medlemmer støtter bladets annoncører 
- de støtter os - og er medvirkende til at 
skabe økonomisk basis for udgivelsen 
af vort klubblad!

REDAKTION:
Mikkel Gade (ansv.), Karsten Holt & 
Peter Laubek. Medlemsbladet udkom-
mer 6 gange årligt, ca. den 15. i de ulige 
måneder (jan, mar, osv.). Det er et debatfo-
rum, så derfor er artikler og indlæg forsy-
net ’afsenderens’ navn, så det er tydeligt 
hvis mening,__ 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

15. maj 2008
materiale SKAL sendes til 
roblad@AalborgRoklub.dk



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

Returadresse:
Aalborg Roklub
Søsportsvej 8
9000 Aalborg


