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Standerhejsning
Lørdag 27. marts kl. 11.00

Åbning af sæsonen 2010 ved klubbens formand Karsten Holt
Dåb af ny 2 årers inrigger fra Grejsdalens Inriggerværft.
Overrækkelse af kilometerbæger og kilometernåle. m.v.

Standeren hejses . Forfriskninger på 1. sal
Vel mødt !                                                                       Bestyrelsen
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BESTYRELSEN

Formand:    
 Karsten Holt Bakkevænget 9  50 83 61 59
 9492 Blokhus  Formand@AalborgRoklub.dk

Øko. næstform. (kasserer): 
 Simon Lyngshede Prinsensgade 42, 3th          60 50 71 05
 9000 Aalborg  Okonomichef@AalborgRoklub.dk
Næstformand:   
 Steen Christiansen Ny Kærvej 20  98 16 55 49
 9000 Aalborg  Naestformand@AalborgRoklub.dk
Rochef:
 Flemming Due Nielsen Ridefogedvej 10   98 18 21 02    
 9000 Aalborg  Rochef@AalborgRoklub.dk
Ungdomsleder: 
 Pt.vakant

HR-chef:    
 Niels Østergaard Rosenvængets Alle 6 98 80 09 18           
 9700 Brønderslev 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   98 18 58 93
    
Motionsroning: 
 Steen Christiansen   Se Næstformand 

Kaproning:   
 Morten Wendt Jensen Vestre Havnepromenade11A 98 16 42 64
 9000 Aalborg  morten.wendt@mail1.stofanet.dk
Gamle Aalborg Roere (GAR) 
 John Terp Herningvej 43  35 14 46 71
 9220 Aalborg  johnett@edb.dk

Medlemsblad 
 Peter Laubek (ansv.) Skydebanevej 30, bolig 15, 1. sal
 9000 Aalborg  98 46 02 08

 Mikkel Gade Ryesgade 53, 3. tv 98 77 00 77
 9000 Aalborg  Roblad@AalborgRoklub.dk
   p.laubek@privat.dk

 Steen Villadsen Barken 30 B   98 88 41 59
 9260, Gistrup  kmsv@privat.dk  
 

 Karsten Holt   Se formand
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Formanden 
har ordet
Af Karsten Holt

Først skal lyde en tak til alle, der 
mødte frem på roklubbens generalfor-
samling og bidrog med en kritisk, kon-
struktiv og til tider humoristisk debat. 
Tak for opbakningen til bestyrelsens 
oplæg. Se tillige referat fra generalfor-
samlingen andet sted i bladet.

En tak skal også lyde til alle de enga-
gerede bådhold, der gennem vinteren 
har sørget for vedligeholdelse af vores 
bådpark. Alle både er klar til, at vi 
klipper snoren til den nye sæson.

Vi går på mange måder en spændende 
sæson i møde – en sæson, der vil bære 
præg af aktivitet på mange områder – 
såvel udendørs som indendørs.

Standerhejsningen fi nder sted lørdag, 
den 27. marts kl. 11.00, hvor program-
met bl.a. byder på båddåb af en fl ot 2 
årers inrigger bygget af Grejsdalens 
bådværft i Vejle. Båden navngives 
efter et nulevende og aktivt medlem, 
og jeg vil naturligvis opfordre til, at 
medlemmerne møder talstærkt op til 

arrangementet. Udover det medlem, 
der lægger navn til den nye båd, skal 
vi naturligvis traditionen tro hylde 
jubilarer og kilometerslugere.

Der er allerede planlagt adskillige 
roaktiviteter. Nykøbing Roklub har 
således meldt sig som arrangør af 
Løvspringsturen. Den fi nder sted den 
24. – 25. april. Nibe Roklub har meldt 
sig som arrangør af Løvfaldsturen. 
Tidspunktet er ikke fastlagt endnu. 

Aalborg Roklubs langturs- og kapro-
ningsafdeling har også allerede plan-
lagt en række aktiviteter. Se rochefens 
indlæg andetsteds i bladet – og på 
aktivitetskalenderen på klubbens 
hjemmeside.

Som nævnt på generalforsamlingen 
(og i sidste nummer af robladet) skal 
vi have sat gang i forberedelserne til 
roklubbens 125 års jubilæum næste år. 
Har du lyst til at bidrage med forslag 
og lidt knofedt, så meld dig under 
fanerne til et bestyrelsesmedlem. De 
første entusiastiske medlemmer har 
meldt sig. Men der er plads til mange 
fl ere. 

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

Der er således rig mulighed for at få 
motion i Aalborg Roklub – også for 
smilebåndet. Deltag i kammeratska-
bet og klublivet og få valuta for kon-
tingentet. 

- vi ses til 
standerhejsningen



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

4
.............................................................................................................................................................................

Ro-
sæsonen 

Af Flemming Due Nielsen., Rochef

I forbindelse med at jeg overtog posten 
som rochef ved den sidste generalfor-
samling, vil jeg på bestyrelsens vegne 
lige lave en orientering om nogle af 
aktiviteterne i AR. Jeg har inden for 
den sidste uge holdt div. møder med 
folk som har givet og giver en ”stor 
hånd” med... 
Følgende er planlagt for den nye 
sæson: Rollator-otteren er efter en fl ot 
vinterrengøring og træning, klar til at 
stævne ud igen i Kap 67. Efter et møde 
er det planlagt, at de skal deltage i et 
enkelt løb i Tyskland og Copenhagen 
Harbour race.Motions og langtursafd. 
Her har John, Søren og Steen lavet et 
kæmpe arbejde med planlægningen. 
Der er tale om en del langture samt 
marathon roning. Se artikel andet sted 
her i bladet samt aktivitetskalenderen 
på hjemmesiden. Outrigger afd. vil 
deltage med hold i otter grand prix. 
Der vil være tale om 3 regattaer samt 
Copenhagen Habour race. Fælles for 
alle afd., vil vi deltage og støtte op 
omkring en evt. Aalborg regatta. I juni 
og august vil der hver onsdag være 
instruktion i single sculler v/ Tjalfe og 
Peter. Her skal der lige bemærkes, at 
sculler roning jf. klubbens regler først 
må startes op efter 1. maj. 

AKTIVITETS-
KALENDER:  

  
27. kl. 11.00: Standerhejsning 
Medlemsbladet udkommer 

1. Skærtorsdag: Tur til Rya, Mejeriet, 
Fællestur med ADR 
24-25. Løvspringstur - Nordjysk 
Kreds, i år fra Nykøbing Mors Roklub

1. skyllerroning tillades
13. Kristi Himmelfartsdag: 
Madpakketur - se opslag i klubben
Medlemsbladet udkommer
8.-9. Roskole fra kl. 10-16

2. Instruktion i singlesculler
5.-6. 8 GP Maribo
13. Madpakketur - se opslag i klubben
18.-19. Ægir arrangerer Jysk Mara-
thon, se opslag i klubben
23. Skt. Hans Fest
25.-27. Før ferie langtur, Skander-
borg - Ry - Silkeborg - Tange

Medlemsbladet udkommer

4. Instruktion i singlesculler
21.-22. Weekendtur - hvis muligt
til Østkysten
28. Klubbens fødselsdag

11. Aalborg Regatta – 
Medlemsbladet udkommer

 MARTS:

 APRIL:

 MAJ:

 JUNI:

 JULI:

 AUGUST:

 SEPTEMBER:
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HUSK 
Roskole .- . maj 
Af Frederik Hansen

Så er det igen tid for klubbens roskole 
som gennemføres i weekenden 8. - 9. 
maj 2010 begge dage i tidsrummet kl. 
10 - 16.
Husk at kontakte venner og familie 
såfremt de måtte have den mindste 
lyst til at ro. Inviter dem på en kop 
kaffe i klubben, fortæl om bådtyperne, 
lad dem ro i ergometer og robassin, tag 
dem gerne en tur på fjorden og fortæl 
om alle de fordele det indebærer at 
være medlem af Aalborg Roklub. 
Slut af med at fortælle at de på én 
weekends roskole (næsten) kan blive 

mesterroere (!) og gør dem opmærk-
som på at deltagelse i roskolen alene 
skal ses som en smagsprøve på 
rosporten og på ingen måde forpligter 
til andet end oplevelsen. 

Skulle de have lyst, skal de blot kon-
takte mig via linket på klubbens hjem-
meside, og de vil få plan og detaljer 
om roskolen tilsendt inden for et par 
dage.
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Af Anders Ørom
Foto: Peter Laubek 

Tirsdag den 16. februar var der sidst på 
eftermiddagen den sædvanlige travlhed 
med at smøre madder med ost, spege-
pølse og rullepølse. Scenariet lignede 
tidligere års; men i år var der tale om et 
kvalitativt spring op. Ole Engen havde 
leveret spegepølse og rullepølser, der 
stimulerede lækkersulten længe inden 
generalforsamlingen startede.

Den startede nogle minutter over syv 
med valget af Niels Erik Hofman som 
dirigent. I år afstod han fra at erklære 
valget for en overraskelse. Det gjorde 
ikke akklamationen mindre. Niels Erik 
kunne konstatere, at generalforsamlin-
gen var lovligt indkaldt.

Ordet blev så givet til formanden, der 
afl agde nedenstående beretning:  

Året  – der gik
Ja så er sæsonen 2009 veloverstået, og 
der har været en sæson med megen akti-
vitet på vandet. I årets løb er det blevet 
til 46.627 km på vandet, det er en forbed-
ring på 3.106 km i forhold til den foregå-
ende sæson. 

Efter denne status over rosæsonen, så til 
”det trælse”, nemlig økonomien: Som, 
det fremgår af revisionsprotokollen er 
der nogle stærkt kritiske punkter ved-
rørende økonomien ved henholdsvis 
Sankt Hans og fødselsdagsfrokosten.

Det sidste først; der mangler et særskilt 
regnskab for dette arrangement, grundet 
manglende bilag, samt manglende regi-
strering af indtægter. Ligeledes er gaven 

Referat fra generalforsamlingen
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fra Jubilarer manglende.

Betalingen for deltagelse i frokosten blev 
opkrævet under denne og lagt i kassen, 
ligesom de enkelte selv forestod betaling 
ved køb af øvrige drikkevarer. Gaven fra 
jubilarer blev ligeledes lagt i kassen.

Da jeg forlod klubben var pengene til-
stede i kassen, beklager meget at jeg ikke 
låste dem inde i bestyrelseslokalet. Som 
alle bekendt kom jeg til skade den efter-
følgende dag og var derfor ikke til stede 
dagen efter for at hjælpe med den sidste 
oprydning.
Med hensyn til Sankt Hans, har vi i 
bestyrelsen ikke kunnet fi nde en forkla-
ring.
Da ansvaret er mit, har bestyrelsen bedt 
mig trække mig som formand, hvilket 
jeg har accepteret, da jeg ikke har udvist 
rettidig omhu, ved omgang med klub-
bens midler. Jeg beder om forladelse 
og håber at jeg stadig kan komme som 

aktivt medlem i Aalborg Roklub.

Som det sidste punkt skal det nævnes, 
at bestyrelsen har valgt at politianmelde 
sagerne. 

Motionsroning
Motionsroning har i det daglige været 
varetaget af de enkelte hold, ligeledes 
har der været arrangeret en del ”mad-
pakketure” både i AR regi, og i samar-
bejde med ADR. Arrangørerne skal roses 
kraftigt for disse ture. De enkelte hold 
i AR har ligeledes arrangeret ture både 
i og udenfor dagligt farvand, blandt de 
sidstnævnte er langture som den traditi-
onsrige Skanderborg-tur. 

I denne forgangne sæson havde DFfR, 
som noget nyt, lavet en ny turnering 
for alle klubber i DK. Motionsturnering, 
hvor der i hver måned blev udregnet et 
gennemsnit over km for aktive roer og 
samtidig opsummeret fra sæsonstart.
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AR blev nr. 9 i 2. div. med 312,393 km 
over hele sæsonen som gennemsnit, for 
alle medlemmer af AR der havde været 
på vandet.

 GP/Kaproning
Aalborg Roklub har også deltaget i 8GP 
i 2009, dog kun i en enkelt afdeling, Bra-
brand; Maribo blev fravalgt på grund 
af vejrforholdene, for megen blæst, vi 
vidste ikke om det vil blive gennemført 
og grundet den lange afstand, fravalgte 
vi. Bagsværd 8GP kunne vi ikke stille 
hold til, grundet en tumpe, der ikke 
kunne styre cyklen. Samlet ligger vi på 
sidstepladsen i 2. division. 

Aalborg Regatta blev gennemført igen 
i 2009, det med pæn deltagelse fra AR 
og tilfredsstillende resultater. Traditio-
nen tro deltog Aalborg Roklub i 8GP i 
Copenhagen Harbour Race med en 
hæderlig placering og indkvartering på 
et tredierangshotel.

Vinteraktiviteter
Aalborg Roklub har i 2008/2009 igen 
deltaget i ergometerroningskonkurren-
cen 8 GP Vinter, som en del af vintertræ-
ningen, med en fornuftig placering, som 
resultat. Ligeledes blev motionsrummet 
fl ittigt benyttet af de øvrige roere, så der 
har været megen aktivitet. Svømning er 
også en tilbagevendende aktivitet, men 
der er plads til fl ere, så opfordringen er: 
Kom nu med ud at svømme en tur!

Her sidst på året er der påbegyndt instal-
lering af ventilation i motionsrummet. 
Den kan først færdiggøres, der ikke læn-
gere er sne på taget.

Klubhus: Igen i 2009 har medlemmer 
udvist megen fl id med vedligeholdelse 
af klubhuset, og der skal lyde en stor tak 

til alle der har gjort en indsats.

Bådparken
Den nødvendige vedligeholdelse af 
bådene er forløbet efter planen. Ligele-
des arbejdes der stadig på en omplace-
ring af nogle vores både, således vi kan 
få plads til vores nye båd, der kommer 
inden Standerhejsningen. Planen for 
bådklargøring er blevet overholdt i det 
omfang, sneen på forpladsen har mulig-
gjort det. 
Der er også arbejde i gang med at under-
søge og vi kan udfase nogle af de mindre 
benyttede både, enten de skal sælges, 
eller foræres til mindre klubber. Nogle af 
kaproningsbådene, der har været meget 
lidt benyttede, skal gennemgås og vur-
deres.

”Rovejen” samarbejde
Igen i 2009 har samarbejdet med de 
øvrige klubber på Søsportsvej været 
godt, som sædvanligt omfatter samar-
bejdet både det sportslige, men også som 
en samlet gruppe overfor forskellige 
offentlige institutioner og myndigheder.

Uddannelse
I 2009 har der været deltagelse af med-
lemmer på forskellige kurser arrangeret 
af DFfR. Roskole er gennemført med 
succes.

DFfR og Nordjyske Kreds: Samarbejdet 
her har været godt. DFfR arbejder på en 
ny struktur, hvilket blev diskuteret ved 
generalforsamlingen og den forventes 
at blive endeligt behandlet på den kom-
mende generalforsamling.

Øvrige aktiviteter
Deltagelse som hjælpere ved Karneval 
Aalborg og Grøn koncert er de mest kræ-



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

9
.............................................................................................................................................................................

vende, men også dem med det bedste 
udbytte til Aalborg Roklub. Så der skal 
lyde en stor tak til alle de frivillige.

Debatten om 
formandens beretning
Punktet om økonomi i formandens beret-
ning udløste en række kritiske spørgs-
mål og kommentarer. Bjarne Pedersen 
indledte med at spørge, hvornår resten 
af bestyrelsen var blevet klar over de 
manglende beløb. Som økonomichef 
svarede Simon, at han er den ansvarlige, 
når han har fået pengene eller kvitte-
ringen. Dette er ikke sket for de pågæl-
dende sagers vedkommende. Simon 
fortsatte med at sige, at det først var i for-
bindelse med revisionen, at bestyrelsen 
var blevet klar over de manglende beløb. 
Simon redegjorde herefter for, at der 
fremover – med generalforsamlingen 
som første gang – vil blive lavet et regn-
skab for hvert enkelt arrangement. Et af 
de mindre problemer er, at det er svært 
at holde styr på varer og salg i køkkenet.
Bjarne Pedersen spurgte, om der var 

andre lig i lasten, herunder de mang-
lende 5000 kr., der er påtalt i revisions-
rapporten? Endvidere spurgte han. 
Hvor mange, der har nøgle til køkke-
net. John Terp spurgte til indtægter fra 
salsa-undervisningen. Til dette svarede 
Simon, at AR har fået nogle af pengene; 
men der foreligger ikke et indtægtsbilag. 
Fra salen blev der nævnt, at det skulle 
dreje sig om 7.000 kr. 
Flemming Due fortalte, at salsadelta-
gerne har samlet pengene ind; men som 
han husker det, var tale om 500-700 kr.  
Det omtalte beløb vedkommer ikke 
regnskabet for 2009, men derimod regn-
skabet for tre år siden. Aalborg Roklub 
er ikke længere indblandet i salsa-øko-
nomien. Flemming Due bemærkede 
endvidere, at han, i forbindelse med 
afregningen det pågældende år, kørte 
regnskabet uden for klubbens regnskab 
(privat brugerbetaling). Dette vil sige, at 
han samlede pengene ind fra deltageren 
og videregav dem til Jesper Winther. 
Dog var der en manko på 2-3 personers 
betaling i april det år. Gregers Gregersen 
lovede at han ville sørge for denne ind-
krævning. Flemming kan efterfølgende 
ikke sige, hvad der er sket i sagen. Han 
var af den overbevisning, at Gregers og 
Jesper havde afregnet.
Bjarne fulgte op på sit spørgsmål om 
fl ere lig i lasten. Der kunne ikke identi-
fi ceres fl ere lig. Michael Richter spurgte, 
hvad politianmeldelsen gik ud på. Flem-
ming Due svarede, at der er indgivet to 
anmeldelser, en vedrørende Sankt Hans 
festen og en vedrørende fødselsdagsfro-
kosten. Det er konkrete anmeldelser, der 
ligger som sager, der kan åbnes. Med 
hensyn til økonomien generelt under-
stregede Simon, at han er den eneste, der 
kan modtage penge fremover. Bjarne 
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Pedersen spurgte mere indgående til, 
hvad bestyrelsen har foretaget sig. Kar-
sten Holt svarede, at bestyrelsen tog 
fat i sagen, så snart den kom til besty-
relsens kendskab. Han nævnte, at der 
ham bekendt ikke var lignende sager 
tidligere. Og han understregede, at der 
vil fremover vil være to mand, der ved 
hvert arrangement foretager optælling 
af penge og lager. Endvidere tages regn-
skabet op på det kommende bestyrelses-
møde. 

Peter Laubek spurgte til afdragsordnin-
gen til afvikling af de 5.000 kr., forman-
den havde fået som udlæg til 8GP. Simon 
svarede, at der er indgået bilag for nogle 
af udgifterne. Svend Langer understre-
gede, at den løbende drift og orientering 
om økonomien ikke blot er Simons, men 
hele bestyrelsens ansvar, hvilket Kar-
sten Holt på bestyrelsens vegne kunne 
tilslutte sig. John Terp foreslog, at der 
bliver lavet kvartalsregnskaber, hvilket 
Simon tilsluttede sig. 

Roar Clausen spurgte til problemet med 
de mange nøgler til depotrummet, og 
Erling Steffensen svarede, at der bliver 

sat ny lås i mandag den 22. februar, og 
at der kun bliver lavet fi re nøgler. Per 
Nygaard mente, at det ville give pro-
blemer for de medlemmer, der låner 
roklubben til fester. Erling Steffensens 
svar var, at det tidligere ungdomsrum 
er blevet sat i stand, og at rummet skal 
bruges til opbevaring af private varekøb 
til fester og ekstra service. Fordelen er, 
at indkøb til private fester og til klubben 
holdes adskilte. 

Bjarne Pedersen appellerede til, at 
alt kommer frem, og Michael Richter 
nævnte, at det er store beløb, det drejer sig 
om. Som revisor svarede Poul Wendt, at 
revisorerne ikke kan se mere ud fra regn-
skabet. Michael Richter roste Flemming 
Dues initiativ med salsaundervisningen, 
der nu er helt udenfor regnskabet. Det 
førte til den eneste muntre bemærkning 
under det meget alvorlige punkt. Poul 
Wendt erklærede, at revisorerne intet 
har imod salsa.

Økonomichefens fremlæggelse af det 
reviderede regnskab til godkendelse
Simon Lyngshede indledte med at 
redegøre for den manglende kontin-
gentindbetaling på 20.000 kr. Kon-
tingentrestanterne skal betale inden 
standerhejsningen, i modsat fald får de 
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i første omgang roforbud og i anden 
omgang kan der blive tale om eksklu-
sion. Det drejer sig om i alt 30 medlem-
mer, hvoraf nogle ”nok har glemt at 
melde sig ud.” 
Overordnet set er der god balance 
mellem budget og udgifter. Den lille 
difference mellem aktiver og passiver 
skyldes en afrundingsfejl. Faktuelt er der 
ingen difference. Af enkeltposter nævnte 
han, at klubben har betalt for en pc samt 
software til redaktionen af Robladet.  
Den danske Bank har påført klubben 
ret store gebyrer og renteudgifter, så det 
overvejes at fi nde an anden bank. Med 
hensyn til annoncer til Robladet fortalte 
Simon, at Karsten Holt har fået under-
søgt, hvem der stadig er annoncører. 
Mange er sprunget fra; men Robladet 
har fået nye annoncører for ca. 2.000 kr. 
Bl.a. er der solgt en annonce til SIFA. 
Den nye 2 årers inrigger er betalt med 
undtagelse af 28.000 kr., der betales, når 
båden er leveret. Sidste del af punktet 
formede sig som en lille diskussion om 
udlån af roklubben. John Terp nævnte, 
at man i gamle dage betalte for smad-
rede kopper og glas. Det må have gået 
lystigt til. 

Poul Wendt afsluttede punktet med at 
sige, at revisorerne skriver under på 
regnskabet ud fra bestyrelsens oplys-
ninger. Generalforsamlingen godkendte 
regnskabet med en lettere applaus.

Der var ikke indkommet forslag, så diri-
genten kunne give ordet til Karsten Holt, 
der gennemgik bestyrelsens planer for 
den kommende sæson 2010, herunder 
godkendelse af budget 2010, og fastlæg-
gelse af kontingent. 

Karsten indledte med at gribe frem til 

jubilæumsåret 2011, som skal blive et 
aktivitetsrigt år, og i den forbindelse 
opfordrede han medlemmerne til at 
komme med forslag og tage initiativer. 

Aktiviteterne på vandet er allerede i 
planlægningsfasen for en dels vedkom-
mende, herunder deltagelse i Jysk Mara-
thon, 8GP, og adskillige langture.

Deltagelse i Karneval Aalborg og Grøn 
Koncert er også med i planen for 2010, 
AR er blevet hyret, så frivillige må alle-
rede nu begynde tænke på deres del-
tagelse. Jesper Winther fortsætter som 
kontaktperson. 

Samarbejdet med de øvrige klubber på 
”Rovejen” forventes fortsat i 2010, til 
alles fordel. 

Der forventes en renovering af køkkenet, 
hvor omfattende det bliver, afhænger 
af Aalborg Kommunes velvilje. Der er 
dog kommet et lille hint om, at AR kan 
begynde at indhente tilbud.  Herudover 
er der ikke planlagt større investeringer.

Til sidst, husk I får det ud af medlemska-
bet, som I lægger i det. 

Sluttelig skal det fra bestyrelsens side 
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lyde en tak for en god sæson 2009.

Der udspandt sig en mindre diskussion 
om mulighederne for at få gang i en 
ungdomsafdeling; men den overvejende 
stemning blandt talerne var, at det er i 
orden med en rigtig manderoklub. 
Simon fremlagde budgettet for 2010.  Der 
er enkelte punkter, hvor der er budgette-
ret noget lavere end i 2009. Det drejer sig 
primært om ”indtægter i alt”, hvor der 
forventes lavere indtægter fra karneval 
m.v. 

Per Nygaard nævnte, at AaB til sit jubi-
læum havde fået 1.000 kr. pr. medlem. 
En oplysning, som der kan handles ud 
fra.

Det blev diskuteret at fremrykke kontin-
gentbetalingen. Simon og Karsten stil-
lede sig positivt til forslaget. 

Erik Skov ville vide, om der skulle være 
standerhejsning med de gamle vinduer. 
Erling svarede, at der vil blive taget hånd 
om fornyelsen i år.

Planer og budget for 2010 blev godkendt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer 
og revisorer
Karsten Holt blev valgt som formand
Erling Steffensen blev genvalgt som 
logistikchef.
Flemming Due Nielsen blev valgt som 
rochef
Anders Ørom blev genvalgt som kom-
munikationschef

Da Karsten blev valgt som formand, var 
pladsen som HR-chef ledig:
Niels Østergaard blev valgt som 
HR-chef.

Poul Wendt og Børge Christoffersen 

blev genvalgt som revisorer. 
Alle valg foregik uden afstemning. 
Beretning for Dispositionsfonden og 
valg af formand for samme
I sin egenskab af formand fremlagde 
Svend Langer beretningen. Driftsind-
tægterne = med 8 % af det den samlede 
kontingentindbetaling var i 2009 lidt 
mindre end vanligt. I denne forbindelse 
understregede Svend, at livets glæder 
får man ikke gratis, heller ikke i Roklub-
ben. Som det fremgår af det skriftligt 
fremlagte regnskab var renteindtægten 
på 10.163,60 kr. og kursgevinsten var 
på 650,36 kr. Den registrerede obliga-
tionsbeholdning havde en fi n kursge-
vinst. Da den bankbog, der registrerede 
bevægelser på kontoen, var blevet væk, 
medførte overgangen til e-bank nogle 
ekstra udgifter til udskrivningsgebyr/ 
kvartalsvise kontoudskrifter. 
Aalborg Roklub har ikke i 2009 fået til-
skud fra Dispositionsfonden; men der 
er bebudet en ansøgning om et à conto 
beløb, en ansøgning, der var forventet i 
2009 til den nye 2 årers inrigger. Denne 
forventning gjorde, at pengene har stået 
på en lavt forrentet konto. Dispositions-
kontoen lyder på godt og vel 360.000 kr. 
Der er balance mellem aktiver og passi-
ver.

Peter Laubek ønskede sig, at navnene på 
underskriverne af regnskabet også blev 
trykt, da han kunne konstatere, at ikke 
alle har gået i skole i Voersaa. 

John Terp spurgte til fondens tilgodeha-
vende hos AR (godt 24.000 kr.) og svaret 
var, at dette beløb (manko i betalingen af 
kontingentandelen) er blevet modregnet 
i fondens tilskud til den nye båd. 

Beretningen blev godkendt af gene-
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ralforsamlingen, der også udtrykte sin 
glæde over genvalget af Svend Langer.

Eventuelt
Poul Wendt bemærkede, at det var godt, 
at bestyrelsen havde taget hånd om pro-
blemerne med de forsvundne penge, 
og at den havde fået sammensat en ny 
bestyrelse, som han opfordrede alle til at 
støtte gennem aktiv deltagelse. 

Michael Richter nævnte, at han ville 
have indsendt et forslag til at fjerne nogle 
af de ældre kap-outriggere. Alternativet 
kunne være en fusion med Marinemu-
seet, der kunne få deres samling sup-
pleret med mindre både. Det blev også 
nævnt, at de både til 10-12 årige kunne 
gøre fyldest i Hadsund Roklub. Karsten 
var enig i, at minibådene skal have en 
anden fremtid, og Anders Ørom nævnte, 
at bestyrelsen er begyndt at diskutere 
udfasningen af ældre, meget lidt brugte 
både. Endvidere blev det foreslået at 
erstatte nogle outriggere med gigbåde. 
Ingen udvikling uden afvikling, som 
Michael Richter sagde. Det var dog ikke 
alle, der bakkede op om udfasning af 
outriggere. 

Debatten om klubbens fremtid kom op 
igen. Bernhard Andersen forudså, at en 
fjerdedel af medlemmerne ville være 
døde om tre-fi re år. Dette perspektiv 
var vist med til at standse debatten. Det 
samme var Tjalfe Poulsen redegørelse 
for den hurtige gennemstrømning af 
yngre mænd (under 30 år) i Ægir, sup-
pleret med Frederik Hansens erfaringer 
fra roskolen.

Fra Thorkild Kristensen var der blevet 
fremsat et forslag om at genåbne Ryes-

gade. Forslaget kom til at hænge i den 
efterhånden tætte luft.

John Terp og Peter Laubek tilbød at være 
redaktører på jubilæumsskriftet i 2011, et 
skrift, der skal dække de 25 år siden 100 
års jubilæet. Tilbuddet blev meget posi-
tivt modtaget.   

Inden dirigenten takkede for god ro og 
orden, sluttede Karsten Holt med at 
takke Bernhard for forslaget om fremryk-
ning af kontingentbetaling, og nævnte, 
at det var med vemod, han sagde farvel 
til jobbet som HR-chef. Sidst, men ikke 
mindst takkede han de afgåede bestyrel-
sesmedlemmer, Jesper Winther Poulsen 
og Tjalfe Poulsen for en god indsats i 
bestyrelsen. 

Desværre måtte Karsten fortælle, at vin-
bonden, der skulle levere den materielle 
del af takken, var kørt fast i en snedrive. 

Den sidste bemærkning, der lød, var: 
Nu skal vi fand’me ha’ nogle ostemad-
der.
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Vild med
ro-SALSA
Tekst og foto: Erik Brøndum

Det er ikke så svært når man først (eller 
kan) får det lært! Og sådan var det for 
nu fl ere år tilbage da roklubbens gym-
nastik blev afl yst som vintermotion og 
afl øst af SALSA-undervisning i gym-
nastiksalen. En stor tak til Flemming 
Due som satte det hele igang! 
 
Nu fl ere år efter dyrkes der fortsat 
SALSA i roklubregi, men i roklub-
bens lokaler og som en alternativt 
måde at mødes i klubben i vintersæ-
sonen. Nu er der blot 5 par tilbage, 
og for egen regning, der hver onsdag 
aften i vintersæsonen forsøger sig 
med den eksotiske dans SALSA, med 
de lækre hoftesving til herlig rytmisk 
latinamerikansk musik. Jo, bestemt 
kan det ligesom gymnastikken give 
god motion, varme og svedperler 
på panden, men vi der er tilbage på 
holdet får os samtidig nogle rigtig 
gode sunde grin og en rigtig hygge-
lig aften i et par timer. Men vi møder 
også andre medlemmer på tværs fra 

klubben, og det har bestemt været for-
nøjeligt og underholdende. 
 
Vor unge SALSA-lærer Anita er en 
oplevelse i sig selv, når hun på smuk-
keste vis med vrikkende bagdel igen 
og igen viser os de to vigtigste trin, 
der danner grundlag for variationer. 
Ja - vi beder gerne om at se trinene 
igen! Og så skal vi på SALSATEK inde 
i byen, hvor vi kan opleve dem der 
kan dansen, og afprøve det vi måske 
har fået lært. Men vi har det sjovt!
 
Næste vintersæson vil vi starte forfra. 
Vi vil meget gerne om fl ere medlem-
mer tilmelder sig denne alternative 
måde at kunne mødes på i den mørke 
vintertid. Og det er så det! Det er 
simpelthen godt for helbred, sjæl og 
legeme, ingen aldersbegrænsninger, 
blot kom uden dårlig ryg, og helt sik-
kert kommer du i bedre humør i den 
mørke tid. En god opvarmning til den 
kommende rosæson!
 
Efter en times undervisning slapper 
vi hyggeligt af med kaffe og medbragt 
kage. Hvor er det herligt at være med 
og sammen være SALSA-rovenner! 
Måske vil du  være med næste sæson?!
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Redegørelse fra
dispositionsfonden
Af Svend Langer

På generalforsamlingen den 16. 
februar blev regnskabet for 2009 fore-
lagt med et årsresultat på driften på 
kr. 34.552,06 i overskud. Der var givet 
et tilskud til en bådanskaffelse på kr. 
18.719.  

Formuen består herefter af en bank-
beholdning på kr. 177.168,47 samt 
en obligationsbeholdning på kr. 
158.812,92 (købskurs).

Regnskabet var revideret af roklub-
bens revisorer, og generalfor-
samlingen godkendte det uden 
bemærkninger.

Dispositionsfonden blev etableret 
med det formål, at den kunne yde til-
skud til Aalborg Roklubs forskellige 
investeringer, og i fondens vedtæg-
ter er formålsparagraffen formuleret 
således:
  
  a) anskaffelse af bådmateriel og 
andre investeringsgoder, som er nød-

vendige for udøvelse af aktiviteterne 
i Aalborg Roklub, evt. i samarbejde 
med GAR og KAP-fonden.

  b) betaling af større, uforudsete 
udgifter, 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 bådanskaf-
felser samt forbedringer af klubhuset 
på i alt ca. kr. 190.536.

I forbindelse med anskaffelsen af en 
ny inriggerbåd, der skal døbes ved 
standerhejsningen i 2010, har fonden 
bevilget et tilskud på kr. 95.000. 

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, der bliver valgt på roklubbens 
generalforsamling. Bestyrelsen har til 
opgave at anbringe kapitalen på bedst 
mulig måde i et pengeinstitut eller i 
værdipapirer, samt at disponere over 
kapitalen på grundlag af ansøgninger 
fra Aalborg Roklub.

Runde fødselsdage
Af Redaktionen

Klubben og redaktionen ønsker 
hermed tillykke med fødselsdagen til
nedennævnte fødselarer:

Niels Erik Hofman 65 år den 4. februar
Rune Hagel Skaarup Jensen 25 år den 
13. februar
Jens Brandt 50 år den 16. februar
Jens Jacob Eschen 70 år den 8. marts
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Niels Erik Hofmann
Af Bernhard Andersen

En gammel kæmpe runder 65 år.
Da Niels Erik kom til verden i Helgo-
landsgade den 4. februar 1945 lå det i 
kortene at lille Niels skulle blive roer. 
Begge forældre var særdeles aktive 
roere i Aalborg Dameroklub og Aal-
borg Roklub. Niels´ far Erik Hofman 
var aktivt medlem af roklubben i mere 
end 60 år.  

Niels Erik blev da også meldt ind i 
roklubben i 1959 som ungdomsroer. 
Efter oprykning til voksenroer star-
tede han som kaproer i 1965 under 
Frank Pedersens vinger. Dyrkede 
kaproning fra 1965 til 1971, hvor det 
blev til adskillige sejre i fi rer og otter. 
Det sportslige højdepunkt  var otte-
rens udtagelse og  deltagelse i otter 
til 3-landskamp i Amsterdam i 1968. 
Udtagelsen som landshold  medførte 
at otteren blev inviteret til internatio-
nal regatta i Berlin i 1969. Det var en 
stor oplevelse. Desuden deltog han på 
otteren ved regattaer i Ratzeburg og 
ved tunnelindvielsesmatchen i Aal-
borg  mellem Cambridge og Aalborg 
Roklub.

Niels var jo en fornuftig ung mand 
og belært af forældrene, havde han 
sparet lidt penge sammen. Netop nok 
til at købe en Opel Rekord. En virke-
lig fi n bil. Den fi k vi andre stor glæde 
af. Hver søndag  kørte vi til en eller 
anden kro i Nordjylland og indtog 
vores sædvanlige kaffe med tilhø-
rende boller, horn og  lagkage.
Som næsten alle andre roere på denne
tid fandt Niels også lykken i ADR. 

Efter træning skete det af og til at Else 
inviterede hele otteren til kaffe og 
kage i sin lejlighed i Vesterå. Det var 
jo vældig hyggeligt, men pludselig 
var det kun Niels der skulle til kaffe 
og kage. Det endte med bryllup og 
små børn til Franks store fortrydelse, 
og som han sagde: ”Hvad vil I med de 
kællinger”.  

Som en naturlig følge af kaproningen 
indgik Niels i Aalborgregattaudvalget 
og har indtil dato lagt et uvurderligt 
arbejde i arrangementet af den årlige 
Aalborgregatta.

I 1964 blev Kaproernes rejse-og både-
fond oprettet til  indkøb af kapro-
ningsmateriel. Også her har han gjort 
et kæmpe arbejde, både som aktiv 
i indsamling af penge i form af div. 
jobs,  så som montering af kontorreo-
ler, kartoffeloptagning, avisindsam-
ling, tapetsering osv. Senere blev han 
mangeårigt medlem af fondsbestyrel-
sen.

Niels blev valgt ind i roklubbens 
bestyrelse i 1974 som kasserer og 
bestred posten i 8 år uden nogen 
anmærkninger i regnskabet. Ganske 
imponerende.
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Efter sin bestyrelsesperiode nyder han 
nu motionsroningens glæder i fulde 
drag. Niels er primus motor i moti-
onsotteren, hvor der roes (trænes) 
hver tirsdag med deltagelse af de 
gamle kaproere fra de gyldne tressere.
I en årrække var Niels livredder ved 
roklubbens vintersvømning. I dag 
som aktiv svømmer går han ikke op 
af bassinet før han har tilbagelagt 1000 
meter..

Morgenroning dyrker han også , hvor 
der roes i dobbeltsculler. En morgen 
roede han ud i tæt tåge og mistede ori-
enteringen, men fandt dog hjem igen. 
Efterfølgende medbringer han altid 
kompas.
Alt i alt er Niels Erik et pragteksem-
plar på en ægte roer. Særdeles aktiv, 
hjælpsom og altid parat til at påtage 
sig enkeltopgaver eller tage del i de 
fællesopgaver der måtte være.

 Jens Brandt  år
Af Flemming Due Nielsen
 
En ung mand fylder 50 år. Vi taler om 
Jens Brandt. Herefter vil man sige: 
Han er sgu da ikke allerede 50 år. Og 
jo - man kan jo bare se på de perso-
ner som han omgås. De er altså også 
blevet ældre. 
En god grund til ikke at betragte Jens 
som ældre er, at han altid er aktiv og 
i god form.

Jens er familiefar og har derigennem 
nok at se til med 3 børn og det som 
følger.

Dette har man dog dårligt mærket 
i AR., hvor Jens har bestredet div. 
bestyrelses og udvalgsposter. Han er 
stadig webmaster på vores hjemme-
side og står bla. for kapfonden osv. 
For ca. 6 år siden blev vi i AR aktive 
omkring otter grand prix. AR er pt. 
rangerende i 2. division, hvilket bla. 
er med stor hjælp fra Jens. Han har 
efterfølgende været primus motor på 
videreførelsen af selve holdet og lige-
ledes deltagelsen i ”Copenhagen Har-
bour race”.

I respekt for Jens har bestyrelsen bla. 
indstillet og tildelt ham et ærestegn, 
vist som respekt for hans store arbejde 
gennem årene.

Ud over den romæssige del, var Jens 
meget aktiv i den marathon klub som 
var i AR i 80’erne. Jens har løbet og 
gennemført fl ere løb.

Da jeg var rochef havde jeg altid 
meget god hjælp af Jens i.f.m. div. til-
meldinger til regattaer osv. Jens har 
altid være en ”caretaker” type.

Tillykke med de 50 år. Håber AR kan 
gøre brug af dine erfarringer mange 
år endnu. 
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AJS får sin årlige kølhaling

Med Ole Christiansen og Jørgen Ras Rasmus-
sen som de gode eksempler på fl øjpladserne, 
indtager Team Tirsdagsholdet den velfortjente 
forlorne skildpadde, behørigt skyllet ned ved 
hjælp af små grønne håndslukkere.

Rosvendene fra Team Tirsdag  banker slibestøv af AIS, der herefter er klar til lakering.Fra ven-
stre Bent Bog Christensen, Erling Steff Steffensen, Jens Fauerholt, Henning Andersen, Henry, 
Michael Richter, Dion, Jørgen Ras Rasmussen.

Ro Vikingen Steff forsøger med sine næsten 
0,1 ton at bryde isen ned til Limfjordens 
vande !

Foto: Martin ( Martæng ) Olsen
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Af Peter Laubek
Foto: Peter Laubek

The same procedure as last year kan 
man næsten sige. Ved GAR`s gene-
ralforsamling er der tradition for, at 
fl abede udtalelser og nederdrægtig-
heder er tilladte - i særlig grad, når de 
er rettet mod den siddende bestyrelse. 
Årets generalforsamling var ingen 
undtagelse.

GAR formanden Per Nygaard i fuld 
ornat var klar ved indgangen og bød 
de næsten 50 medlemmer velkom-
men. Kassereren Aage Vest Pedersen 
sad klar inden for døren og sikrede, at 
der kom klingende mønt i kassen som 
betaling for aftenens festmåltid! Skulle 
et medlem være uheldig, at have glemt 
GAR nålen, havde det sin pris. Det 
rygtedes, at Steff blev taget for 3. gang 
uden nål og derfor nægtede endnu en 
gang at belaste husholdningsbudget-
tet. Bestyrelsen overvejer repressalier 
overfor logistikchefen.

Aftenens menu var kogt torsk med 
hele svineriet, serveret af vore yndige 
piger Line og Rose, der har fuldstæn-
dig styr på fl okken af gamle rosvende, 
der holder velroet! 
Inden selve generalforsamlingen blev 
optagelsesceremonien gennemført 
lige efter bogen og dog. I år var der 
ikke mindre end 5 medlemmer, der 
skulle optages i GAR. Normalt er det 
en vigtig del af ceremonien, at Karl 
Johan, der varetager selve optagelses-
prøven, er solidarisk med hver enkelt 
ny aspirant. I år måtte Karl Johan 
dog ændre praksis og nøjes med en 
enkelt bundvending. Anders Quist-
dorff, Niels Østergård, Svend Johan-
sen, Svend Skov og Ole Engen kan nu 
kaldes for fuldgyldige GAR medlem-
mer, med de rettigheder og pligter, 
der følger med. Tillykke med det !

 GAR formanden foreslog Børge Chri-
stoffersen som aftenens dirigent. Det 
kom tydeligvis ganske bag på Børge, 

GAR’s
generalforsamling 

GAR formand Per Nygaard 
afl ægger årets beretning!
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der først skulle sunde sig lidt og først 
accepterede valget, da han modtog 
stort bifald fra forsamlingen.
Formand Per Nygaard indledte med 
at forsamlingen mindes et af GAR`s 
yngste medlemmer Karsten Skov, der 
i den forløbne sæson var afgået ved 
døden.

Bestyrelsen havde efter sidste general-
forsamling konstitueret sig således:
Per Nygaard, formand, Aage Vest 
Pedersen, kasserer og Aage Nielsen, 
sekretær.

I beretningen beklagede forman-
den, at generalforsamlingen faldt 
sammen med vinterferien, hvorfor en 
del bedsteforældre var fraværende. 

Endvidere omtaltes, at der var en 
del medlemmer i restance. Forfalder 
betalingen ikke indenfor 2 år - så er 
det ud - kassereren viser ingen nåde. 
I øjeblikket er der ca. 80 medlemmer 
af GAR.

Bestyrelsen havde i årets løb udarbej-
det vejledning i brug af GAR`s fane 
ved kirkelige handlinger. Vejlednin-
gen fi ndes i posen til fanen. Vi blev 
bl.a. belært om, at faner med splitfl ag 
er de første der føres ind i kirken, 
derefter stutfl agene. Herefter omtalte 
formanden årets vellykkede arrange-
menter, hvor der kun var blevet klaget 
over, at oksestegen ikke var protege-
venlig, og dansemusikken ikke danse-
venlig ved Candle Light aftenen. Der 

Formandsskifte: Per Nygaard hæfter formandsnålen på den nye GAR formand John Terp!
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var for lidt Kim Larsen o.l. Til gen-
gæld var der stor ros til GAR`s husor-
kester Trio van GAR.

Formanden henledte også forsam-
lingen opmærksomhed på, at GAR 
den 3. juni kan fejre 75 års jubilæum. 
Bestyrelsen har endnu ikke afklaret 
hvorledes jubilæet skal fejres. Gode 
ideer bør tilgå bestyrelsen.
GAR`s årlige pris ”Æreskorset” for 
”Ærligt arbejde”, blev i år tildelt 
Erling ” Steff ” Steffensen. En særde-
les populær beslutning blandt med-
lemskredsen. Erlings indsats er vidt 
bekendt i klubben og ingen er i tvivl 
om hvem, der står for forvaltningen af 
klubhuset. I sin tak for udmærkelsen 
kunne Erling fortælle, at det var en 
stor tilfredsstillelse, at han aldrig gik 
forgæves hos medlemmerne, når han 
bad om hjælp til forskellige opgaver 
i klubregi. Det gælder lige fra oplæg-
ning af oversvømmelsesværn, til 
nedlægning af fl agmast og etablering 
af kran. Smeden dryppede dog lidt 
malurt i bægret. Han nævnte, at ved 
etablering af kranfundamentet kunne 
Steff godt have rettet fundamentet lidt 
pænere af i kanterne - sådan! Træerne 
vokser ikke ind i himlen!

Formanden overrakte ”Den lille GAR 
pokal” til redaktøren i anledning af 
dennes runde fødselsdag.

Efter en del traditionel brok skar 
Børge Christoffersen igennem og 
meddelte at formandens beretning 
var godkendt. Formand Per Nygaard 
modtog herefter et velfortjent bifald 
for beretningen og veludført arbejde 
som GAR formand.
Kasserer Aage Vest fremlagde på cau-

serende vis årets regnskab, der viste 
et underskud på 972 kr. Et underskud 
vi i efter kassererens opfattelse i vir-
keligheden kunne have drukket os ud 
af. Der blev drukket alt for moderat 
ved GAR`s sammenkomster - derfor 
underskud. Pinligt - men det for-
ventes der lavet om på næste sæson. 
Resultatopgørelsen viste dog et netto-
resultat på 4493 kr.

I kommentarerne til regnskabet blev 
der fremført en række betænkelighe-
der. Størst furore vakte de 80 kr. som 
bestyrelsen havde brugt i det forløbne 
år. Efter sigende blev der bl.a. indkøbt 
6 Tuborg - med den tørstige mand, 
udelukkende med det formål, at det 
skulle blive lettere for revisorerne at 
skylle årets regnskabsresultat ned. 
Konklusionen blandt forsamlingen 
blev, at bestyrelsen drikker for meget 
og medlemmerne for lidt.

Udgifter til porto skabte en følelses-
ladet debat om, hvorledes der skulle 
sendes meddelelser til medlemmerne. 
Et hyggeligt brev eller e - mail. Det var 
der mange meninger om, og det skor-
tede ikke på gode ideer til bestyrelsen, 
lige fra den rene nostalgi til følelses-
kold elektron-post. 

Der kom en lang række indlæg, der 
kulminerede med Peter Thomsens 
forslag, der gik ud på, at der udsend-
tes et brev, hvori der blev meddelt, at 
man ville modtage en e - mail.

Her var det så Svend ”Bogtrykker” 
Johansen slog benene væk under 
datakommunikationsdrengene, idet 
han meddelte, at GAR ikke skulle 
komme til at mangle kuverter og 
papir, så længe han kunne tygge brød 
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! En udtalelse, der indbragte ham stort 
bifald og helt sikkert kunne får enhver 
fra såvel postetaten som bogtrykker-
faget til at knibe en tåre ! 
Det endte vistnok med frit valg. En 
undersøgelse viste, at der kun var 3 
af de tilstedeværende, der ikke kunne 
tage imod e - mail. Svend Langer roste 
slutteligt, at det var muligt at læse 
navnene på de folk, der stod bag regn-
skabet.  Trods kassererens individu-
elle regnskabsform, blev regnskabet  
godkendt med acclamation. Der lød 
sågar rosende ord til kasserer Aage 
Vest.
Valgt som ny formand blev John Terp. 
Thorkild Kristensen m.fl . gennem-
førte en speciel valgkonstruktion for 
et par år siden, hvor de fi k gennem-
ført at vor nuværende formand Per 
Nygaard blev valgt for 2 år og herefter 
skulle John Terp, der dengang havde 
en meget dårlig fi nger, overtage roret 
i fald han var i live. 
Fingeren kom sig, og derfor var John 
Terp klar til at løfte åget efter Per 
Nygaard. Den afgående formand 
kunne efter fl ot indsats som formand 
hæfte formandsnålen, en GAR nål 
med en forgyldt olympisk ring om, 
på den nye formands revers. Begge 
modtog forsamlingens bifald.
Herefter skulle der vælges ny kas-
serer. Der blev råbt genvalg. Den 
siddende kasserer Aage Vest kunne 
remse en lang række personlige egen-
skaber op som doven, ikke ret dygtig 
m.v. og meddele, at forsamlingen 
måtte betegnes som inkompetent, 
hvis den genvalgte ham. Det blev han 
- med stort bifald til følge.
Da der skulle vælges revisorer kunne 

Karl Johan meddele, at for ikke begge 
de 2 nuværende revisorer skulle 
udsættes for de sædvanlige perfi de 
bemærkninger - skulle han Karl Johan 
tage ubehagelighederne i år, næste år 
ville Verner Vind så dukke op og Karl 
Johan holde fri, hvorefter sidstnævnte 
trådte af på naturens vegne. Efter en 
kort debat om holdbarheden af de 2 
nuværende revisorer, blev de gen-
valgt inden Karl Johan nåede tilbage 
og kunne opponere.

Under eventuelt var der en lang række 
indlæg med mere eller mindre skarpe 
udtalelser om dette og hint. Bl.a. var 
portodebatten ikke slut. Steff foreslog 
annoncering i klubbladet. Michael 
Richter ville sikre sig at evt. vedtagel-
ser ikke stred imod GAR`s vedtægter 
fra 1935. Ole Christiansen mente, at 
man jo blot kunne lægge 5 kr. på bil-
letprisen. Thorkild Kristensen kunne 
støtte trappebyggeren. Smeden Poul 
Erik Christensen sagde: ”Hæv kontin-
genten med portoen”. Roklubejeren 
(den tidligere) rundede af med, om 
der var nogen, der stemte imod de for-
slag, som kom fra klubbens eneste rig-
tige smede, og hvis det var tilfældet, 
kunne han love udsigt til lussinger og 
tørre tærsk. Den her generalforsam-
ling skulle ikke vare hele natten, der 
skulle jo gerne blive tid til et besøg på 
Kysten inden kursen sættes hjemover!

Dirigenten Børge Christoffersen 
kunne herefter meddele, at gene-
ralforsamlingen var slut og takkede 
forsamlingen for aktiv deltagelse i 
debatten.
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Vi bliver færre - men
ror mere, meget mere
Af John Fjelsted Larsen

Hvis vi vurderer klubbens aktivitets-
niveau ud fra rostatistikkerne (og det 
er vel nærliggende), så går det faktisk 
ret godt. 

I 2009 roede 135 medlemmer i alt 
42.071 km - et gennemsnit på 311 km. 
Vi skal faktisk helt tilbage til 1981 for 
at fi nde tilsvarende høje tal. 

De sidste 2 år er der roet hhv. 7138 og 
6688 km på langture - vi skal 35 år til-
bage for at fi nde tilsvarende tal. 

Ser vi på de sidste 10 år (2000 - 2009), 
så er: 

- antal aktive roere på vandet faldet
  fra 191 til 135. 

- totalt antal roede km steget fra 
  22.453 til 42.071. 

- gennemsnit roet km steget fra 
  117 til 311 . 
- antal medlemmer over 200 km 
  steget fra 37 til 67. 
- antal medlemmer over 400 km 
  steget fra 5 til 25. 
- antal medlemmer over 1000 km
  steget fra 2 til 12. 
Km tallet har været stigende år for år 
- og jeg ser ingen grund til, at det ikke 
også skulle være tilfældet i 2010. 
Det kan godt være, at der mange 
steder er plads til forbedring - men det 
går altså ikke helt så ringe i Aalborg 
Roklub, som nogen somme tider giver 
udtryk for. 
Med forbehold for regne- og afrun-
dingsfejl, så er tendensen klar - færre 
ror mere. 
Statistikkerne kan fi ndes på www.aal-
borgroklub.dk/kmstat.htm. 
Hvor det er muligt, er tallene renset 
for gæste-km. 

Fra træningslokalet

Trioen består af Søren Borgstrøm, John Fjeldsted Larsen og Henning Erhardsen. 
Foto: Peter Laubek
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Kap 
Af Bernd Müller

Det hele begyndte en forårsdag i 2007, 
da forhenværende rochef Flemming 
Due bad os at bære nogle gamle træ-
byggede kaproningsbåde ud af hallen
til ”realisering”. Det var svært for mig 
at acceptere, at så fi ne gamle både 
skulle brændes på Sankthansbålet og 
give lys og lue i nogle få minutter, 
efter at de har roet medaljer hjem og 
spredt glæde i mange år.

Det var i dette øjeblik, jeg satte mig 
for at reparere singlesculleren Kap 68, 
bygget af Henry Larsen 40 år tidligere 
og ro den privat. Jeg sikrede mig en 
aftale med Flemming om, at bare han 
fi k båden ud af syne, så ville den blive 
min. (Han har siden sikkert fortrudt!).
Sammen med en ven fi k jeg båret 
båden hjem til Vendelbogade, hvor 
den blev parkeret i en stor og tom lej-
lighed i stueetagen. Lejligheden blev
hurtigt omdannet til et bådeværft og 
arbejdet med båden kunne begynde. 
Og dog - jeg manglede overblik og 
en plan for restaureringen. Der var 
snesevis af revner i skrogets tynde 
cedertræsfi ner, båden var blevet blød 

og noget af træværket skulle skiftes. 
Spæmdholtet manglede, og i det hele 
taget lignede det mere og mere noget, 
der krævede en kærlig hånd i lang, 
lang tid.

Jeg begyndte stille og roligt at lappe 
revnerne og udviklede en teknik med 
oppumpede cykelslanger, trækiler og 
snor, som skulle få skroget tilbage til 
den gamle facon. Samtidig fjernede jeg 
det gamle trædæk og sleb løs på må og 
få. Problemet var, at jeg ingen løsning 
havde for at sikre bådens styrke, da 
det gamle silkeklæde, Henry Larsen 
fi k lagt på cedertræet inden lakering 
som ”armering”, var blevet mørt. Der 
skulle bruges andre metoder.

Hjælpen kom fra folk, der havde med 
hjemmebyggede trækajakker og surf-
brædder at gøre. De brugte et meget 
tyndt glasvæv og glasklar epoxy til at 
give deres fartøjer styrke. Jeg regnede 
frem og tilbage, bange for at båden 
skulle blive for tung. Glasvævet med 
90 gram vægt per kvadratmeter blev 
til sidst købt på Lolland, efter at det 
lokale Mathis værft kun kunne levere 
noget med 600 g/m2. Arbejdet med at 
lægge glasdugen på helt glat og stramt 
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Kors
Af Michael Richter

Et gammelt ordsprog: 
Ikke alle, som bærer kors, er riddere.

Dette må være det sidste indlæg i 
debatten. Vi når ikke længere, og der 
begynder at gå personfnidder i en 
ellers saglig debat.

Argumenterne er ved at blive kvali-
tative! Så og så mange bruger ”Mal-
teserkors”, så derfor må det være 
rigtigt. Det er vist et etisk problem, om 
masserne har ret.

Men et vigtigere spørgsmål trænger 
sig på. Hvor har Den gamle Redacteur 
sin viden fra? Hvem har fortalt ham 
det? Hvorfor vil han ikke røbe sin 
kilde? Kildebeskyttelse?
En politisk sag af samme betyd-
ning fylder medierne. Jægerkorpsets 
udsending 2007. TV2 har sendt en 
medarbejder på afspadsering, DR 
har fyret en journalist. AR bør over-
veje…….

Og det en sag af stor betydning. Ikke 
blot for Aalborg Roklub, men for hele 
det danske samfund. Redacteuren 
nævner jo loger, rederier, akademiske 
klubber osv.

Retsplejelovens paragraf 172 må tages 

foregik med tungen lige i munden. 
Det var ikke noget, jeg havde prøvet 
før. Derefter masser af slibning, tørt 
og vådt, for at båden skulle blive glat 
igen. Dækket blev lavet af Bådebygge-
rens fi ne mahognikrydsfi ner, lagt på 
nye dæksbjælker. Spanter og karmen 
blev lappet og hele træværket efterset.

Derefter kom der lak på, op til 8 lag 
Epiphanes med mellemslibning. Et 
nyt vinyldæk, nyt spændholt med 

sko, dæksler og andre småting blev 
købt hos Schröder, og en tidlig som-
merdag i 2009 kunne båden komme 
på vandet igen, inden vi skulle fl ytte 
ind i ”bådeværftet” i stueetagen.

Nu skal båden snart døbes efter at 
den har kunnet bevise sin duelighed 
ved Aalborg og Brabrand regatta. 
Ejermanden håber på mange gode 
sæsoner endnu sammen med Larsen-
sculleren.
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Lidt om ture 
Af John F. Larsen 

Hvis Meteorologisk Institut og Statens 
Istjeneste vil, så starter vi traditionen 
tro med årets første tur til Mejeriet 
(Åbybro) Skærtorsdag den 1.april. 
Også traditionelt en tur vi laver 
sammen med Aalborg Dame Roklub, 
en tur med egen madpakke - 40 km.

Kredsens Løvspringstur sidste week-
end i april arrangeres i år af Nykøbing 
Mors Roklub. Man kan deltage hele 
weekenden med overnatning i roklub-
ben og fælles middag lørdag aften - 
eller nøjes med roturen lørdag. Det er 
en oplagt mulighed for at se noget nyt 
rovand og lære roere fra andre nord-
jyske klubber at kende. Indbydelsen 
kommer på opslagstavlen så snart vi 
har den.
13. april (Kr.Himmelfartsdag) og 13. 
juni laver vi eendags madpakketure. 
Vi ror typisk 30 - 35 km - alle kan være 
med. Måske med udgangspunkt fra 
klubben - måske til Mariager fjord 
- det ligger ikke fast endnu - turene 
annonceres på hjemmesiden og på 
opslagstavlen.

Skanderborgturen sidste weekend i 

juni er også blevet en fast tradition i 
Aalborg Roklub.
Vi overvejer at starte fra Skanderborg 
allerede fredag aften - overnatte i Ry 
Roklub. Lørdag kunne vi så lave kort 
tur til Silkeborg og få tid til at gå til 
Jazzfestival. Slutter i Tange Roklub 
søndag.

En tur på østkysten 21. - 22. august vil 
selvfølgelig afhænge af vejret - men 
hvis mulgt evt. Frederikshavn - Sæby 
- Hou - Hals - noget i den stil.

Vi slutter sæsonen med fl æskestegs-
turen 23. oktober. Vi ror en tur til 
åen lørdag eftermiddag, så kommer 
svinet i ovnen og de andre i sauna - en 
middag som vor mor lavede den.

Det er hvad langtursudvalget har 
planlagt indtil nu - der kan komme 
mere til undervejs , og hvis du sidder 
med planer til en tur, som du gerne vil 
dele med andre, så skal du bare sige 
til.

i anvendelse i en så vigtig sag om kil-
debeskyttelse.

Mediejurist Oluf Jørgensen fra Dan-
marks Journalisthøjskole siger i Politi-
ken: ”Det her er jo en sag, som handler 
om, hvad der er foregået i de højeste 
cirkler i statsmagten. Det handler ikke 
om en vognmand, der kører grise, 

eller et plejehjem, hvor man uddeler 
to piller i stedet for en pille…

Den gamle Redacteur er for pokker da 
en anerkendt lokalhistoriker. Hvad er 
han bange for?

 En anden knap så kendt lokalhistori-
ker, Helge V. Qvistorff, fra Rebild tør 
da godt omtale kilder.

Vi ses 
på vandet ...
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  Torsdag aften
  i roklubben  
 Collage: 
 Steen Villadsen 
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 at Bernhard Andersen ved general-
forsamlingen holdt robladets nytårs-
nummer op og udtalte, at man næsten 
ikke kunne være bekendt at vise det 
frem i idrætskredse - idet han henty-
dede, at der var for meget ”Oldtimer” 
i bladet og i klubben i hele taget. Han 
forudsagde faktisk et generationskifte 
inden for de nærmeste år og efterlyste 
ungt blod! Redaktionen havde ellers 
benyttet et par af de kønneste GAR 
folk som ”Forsidemænd” og gemt de 
mere ordinære inde i bladet. Frem-
over vil vi forsøge at få Vagn Thid-
emann glatraget, hvis han benyttes på 
forsiden eller fl ytte ham op på etten, 
ligesom vi overvejer, at lave et ”Ung-
domshjørne” for medlemmer under 
60 år !

 at klubbens senior revisor Børge 
Christoffersen ikke kunne deltage 
ved den årlige generalforsamling på 
grund af ophold i Sydafrika. Det blev 
derfor junior - revisor Povl Wendt, der 
skulle redegøre for de mange revisi-
onspåtegninger, der i år var fremført 
i revisionsprotokollen  til klubregn-
skabet for 2009. Pottemesteren, der bl. 
a. kunne meddele, at han ikke havde 
noget imod Salsa, klarede sin opgave 
med bravur. Umiddelbart efter gene-
ralforsamlingen gik der bud til Syd-
afrika om junior - revisorens brillante 
håndtering af det spegede regnskab.
Trods sit ungdommelige udseende, er 
redaktionen ikke utilbøjelig til at tro

Børge Christoffersen vil overveje 
enten en forfremmelse til seniorre-
visor på prøve alternativt en fortjent 
revisorfrokost !
 at da det rygtedes, at der ville blive 
et par pladser ledige i den kommende
bestyrelse, var der fl ere af klubbens 
koryfæer, som følte jorden brænde 
under sig. Ved hjælp af Norwegian 
Air  slap de ud af landet inden gene-
ralforsamlingen. Man tog hvad der 
var ledigt lige fra Kanarieøerne, Cape 
Town til Dubai !
 at klubbens nye formand Karsten 
Holt opfordrede de 60 fremmødte til
generalforsamlingen, at komme med 
gode ideer til aktiviteter i jubilæums-
året2011. I det kommende år er der 
brug for hjælpere til Karneval, Grøn 
Koncert m.v. Interesserede hjælpere 
kan kontakte bestyrelsen og være med 
til atslæbe penge hjem til klubkassen.

fortsættes på side 30
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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.



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

30
.............................................................................................................................................................................

 at Per Nygaard kunne meddele, 
at byrådet har bevilget 1000 kr. pr 
medlem til en af byens storklubber, 
der i år fejrer 125 års jubilæum. Da 
klubben for tiden har knap 190 aktive 
medlemmer var det vel en overvejelse 
værd at rette en henvendelse til vor 
kære borgmester !

 at Erik Skov ved generalforsam-
lingen opfordrede bestyrelsen til at 
de vinduer i det gamle værksted, der 
vender ud mod bådpladsen udskif-
tet inden standerhejsningen. Klub-
bens logistikchef Erling Steffensen, 
kigger på sagen, men kunne ikke love 
udskiftning så hurtigt.

 at samme Erling ” Steff ” Steffensen 
ikke er meget for den nymodens titel 
”Logistikchef ” han er blevet pådut-
tet. Steff har jo i sin erhvervsaktive 
alder været den  højest rangerende 
”Tekniske servicechef” inden for det 
offentlige Nordjylland - måske skal 
bestyrelsen overveje at indføre denne 
titel. ortrolige eftermiddagsroere har 
hvisket til redaktionen, at Steff vil 
være godt tilfreds med titlen som 
”Husforvalter”.

 at Michael Richter bad bestyrel-
sen overveje om man skulle tilbyde 
Hadsund Roklub vore minibåde, der 
ikke har været brugt i en årrække.
Ligeledes fremkom Michael med et 
par underfundigheder om bådkleno-
dier, der havde fået  2. pladser og som 
forlængst burde have været udfaset 
eller på Marinemuseet.Udtalelser, der 
vakte nogen uro blandt gamle 
kaproningskolleger.

 at den i klubben kendte MC er HA 
Henning alias Henning Andersen har 

indført ny sportsgren i roklubben, 
nemlig snekastning.

 at en fl ok muntre torsdags efter-
middagsroere med stor iver deltog i 
denne sportsgren og resultatet meget 
praktisk betød, at klubbens fælles par-
keringsplads blev ryddet, så bilerne 
kunne parkere.

 at få dage efter var pladsen fuldt 
besat af ADR`s bådtrailer. Det kan 
være sådan ” Mænd, der hader kvin-
der ” opstår !

 at dette udløste en debat om ung-
domsroning, hvor Tjalfe redegjorde 
for erfaringer med etablering af ung-
domsroning i naboklubben. Tjalfe 
opfordrede bestyrelsen til at afklare, 
hvad har vi brug for af bådmateriel - 
resten ud.Vi mangler plads i bådhal-
len.

 at Bjarne Pedersen efterlyste en 
debat om: ” Hvad vil vi med Aalborg 
Roklub fremover ”. Skal det være en 
klub for modne mænd - eller hvad !

 at ro - instruktør Frederik Hansen 
gav udtryk for sine erfaringer med de  
kaniner, han har uddannet gennem 
årene. Frederik konkluderede, at vi 
skal gå efter medlemmer fra 30 år og 
opefter. Erfaringen viser, at det er 
medlemmer,som bliver i klubben.

 at formanden for Dispositions-
fonden, med baggrund i den lange 
leveringstid på træbåde, opfordrede 
bestyrelsen til allerede nu at overveje 
bestillingen af den næste båd. Jesper 
Winther kunne meddele, at den lange 
leveringstid i f.m. vores nye båd bl.a. 
skyldtes sygdom.
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 at Svend Langer kunne meddele: 
”At livets glæder får man ikke gratis 
heller ikke i Aalborg Roklub ”.

 at samme Svend Langer efterlyste 
mere kommunikation mellem Dis-
positionsfonden og klubbens besty-
relse. Det ville kunne betyde en mere 
hensigtsmæssig placering af fondens 
penge.

 at det er nævnt før her i bladet, at 
ligesom Cato den ældre altid sluttede 
sine taler i senatet med : ”I øvrigt 
mener jeg Karthago bør ødelægges”. 
Sluttede Bjarne Pedersen også i år sin 
tale til generalforsamlingen med : ” I 
øvrigt mener jeg, de kajakker skal ud”. 
Nu var det så heldigt at Peter Gade-
gaard p.g.a. arbejde først dukkede op 
efter generalforsamlingen. Der var 
kun Ole Engen til at opponere.

 at da forsamlingen med acclama-
tion havde valgt Flemming Due ind 
i  bestyrelsen som rochef, spurgte 
Michael Richter, om vi stadig skal 
satse på roning - eller det fremover 
bliver dans !

 at redaktionen forleden fi k et 
vink med en vognstang om, at det 
rosportslige stof bør fremmes i bladet. 
Vi i redaktionen er helt enige. Det 
kræver, at klubbens ro - aktive i større 
grad fremsender artikler og billeder til 
medlemsbladet. Som det er nu, er de 
fl ittigste leverandører Eftermiddags-

roerne og Team Torsdag, hvis fotogra-
fi er og indlæg af stærkt præget af de 
festlige aktiviteter på 1. sal.

 at redaktionen ofte har efterlyst stof 
fra bestyrelsesmøderne, fra langture, 
motionsture, kaproning m.v. men 
uden større held.

 at bestyrelsen har besluttet, at der er 
roforbud indtil videre i sæsonen 2010. 
Isen forsvinder på et tidspukt, men 
p.g.a. evt. store isfl ager i fjorden har 
alle i AR indtil videre roforbud.

 at de medlemmer, der modtog guld- 
og sølvårer for sæsonen 2008, fi k ikke 
indgraveret kilometertal på årerne. 
Nu har AR fundet en ny gravør, så de 
pågældende medlemmer kan få deres 
roede kilometre fi kseret i det ædle 
metal.
Praktisk foregår det på den måde, at 
det enkelte medlem afl everer sin åre 
til Simon Lyngshede senest den 1. 
maj. De indgraverede årer ’genover-
rækkes’ så til årets fødselsdagsfrokost.  

REDAKTION:
Laubek (ansv.), Karsten Holt, Steen Vil-
ladsen & Mikkel Gade. 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 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. april 2010
materiale SKAL sendes til roblad@

AalborgRoklub.dk
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E K S P E R T I S E  ·  E R F A R I N G  ·  E N T U S I A S M E

Service
Hurtig udrykning · Topkvalificeret mand
skab · Grundigt kundekendskab 
 
Kommunikation
Integrerede totalløsninger · 
Unikt designede omstillingsanlæg · 
Præcis rådgivning og support

Airport og AGL
Driftssikre lufthavns- og terminal-
installationer · Airfield Ground Lighting
Design og salg af AGLsigns’ navigations
skilte  

Automation & Industriel IT
Højteknologisk avancerede 
løsninger · Intelligente nyskabelser · 
Sikkerhed for drifts- og produktions-
optimering

Tavler
Specialdesign af alle typer tavler · Stæ
serieproduktion · Projektering integrere
med Automation

Trafik
Innovativ trafikledelse · Smidig projekt-
afvikling · Kompromisløs funktionalitet

Sikring
Ansvarsbevidst opgaveløsning · 
Flersidet tryghed · Diskret effektivitet

Entreprise
Operationel projektering · Hurtige og 
præcise arbejdsgange · Omhyggelig 
dokumentation og grundige eftertests

Nørresundby:
Sundsholmen 39

9400 Nørresundby
Tlf. 96 32 60 00

Århus:
Sintrupvej 19A
8220 Brabrand

Tlf. 88 82 62 63 
 

Horsens:
Kattesund 13

8700 Horsens
Tlf. 75 62 21 61

Vejle:
Karetmagervej 10 A

7100 Vejle
Tlf. 76 42 51 00 

 
Rødovre:

Krondalvej 8
2610 Rødovre

Tlf. 44 57 93 00


