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Roblad@Aalborg	
Roklub.dk

NØGLEPERSONER: MEDLEMSBLAD:



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

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

Formanden	
har	ordet
Af Karsten Holt

TAK for den store deltagelse i årets 
generalforsamling. At interessen var 
stor er indiskutabelt. At stemningen 
også var høj, kom specielt til udtryk, 
da vi udråbte et leve for Aalborg 
Roklub - traditionen tro.

Roklubben har her medio februar 
haft besøg af kamerahold, fotografer 
og reklamebureau ! Nej – det skyl-
des ikke, at roklubben er i færd med 
et større TV-reklamefremstød. Det er 
derimod Energi-Nord, som roklubben 
jo har et ”Forenings-El” samarbejde 
med, der er i færd med at få udar-
bejdet en reklamefilm, der skal i TV 
i marts. Aalborg Roklub var udvalgt 
som interessant emne – sammen med 
5 andre foreninger i det nordjyske.
Team Torsdag stillede beredvilligt op 
til optagelse i robassinet, bådehallen 
og omklædningsrummet. Dét gik ikke 
stille af, da opgaven bl.a. krævede 
sminkning af en sminkøse ! Mange 
muntre kommentarer fløj gennem 
luften.
Det samlede filmhold var meget 
imponeret over vores klub OG med-
lemmerne og var meget begejstret for 
det resultat, de fik i kassen. Så hold øje 
med TV-reklamerne i marts. Vi skal 
naturligvis nok informere om tids-

punktet, når dette er kendt. TAK for 
indsatsen til Team Torsdag. 
HUSK at det allerede nu er tilladt at 
melde sig som frisk medlem til at tage 
en tørn omkring Projekt 25 – samt til 
vore jubilæumsaktiviteter. Så meld 
Jer – gerne straks – til et bestyrelses-
medlem. Der er tillige placeret tilmel-
dingslister i opholdsstuen.
En aktivitet, der længe har været inte-
resse for, er et IT kursus. I skrivende 
stund skulle første aften gerne være 
afholdt. Der er imidlertid ikke nogen 
decideret slutdato for denne aktivi-
tet – så meld dig endelig, såfremt du 
har lyst til godt samvær i roklubben 
og samtidig lære lidt omkring håndte-
ring af IT. Det umiddelbare fokus vil 
være søgning på Internettet og hånd-
tering af e-mails. 
Aktiviteten skulle gerne være start-
skuddet til klub- eller ”Caféaktivi-
teter” i opholdsstuen. Man kunne 
sagtens forestille sig en række andre 
emner, der ville falde i god jord en 
sådan Caféaften. Forslag er velkomne.
Standerhejsningen finder sted lørdag, 
den 26. marts, hvor vi for alvor klip-
per snoren til vores jubilæumssæ-
son. Jeg vil naturligvis opfordre til, 
at medlemmerne møder talstærkt op 
til arrangementet, hvor der også er 
inviteret repræsentanter fra Aalborg 
Kommune, DFfR, SIFA og pressen.

Vær med fra starten af 
jubilæumssæsonen. 
Der er oplevelser i kølvandet.

Romotion ER go’ motion
Vi ses i klubben !
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AKTIVITETS-
KALENDER:  

  
 19. Store rengøringsdag kl. 9.00
 26.  STANDERHEJSNING kl. 11.00
  - se side 15
 Robladet udkommer

 9. Roskole - 1. dag - kl. 9.00
 10. Roskole - 2. dag - kl. 9.00

Robladet udkommer

 MARTS:

APRIL:

MAJ:

Brug	hjemmesiden
Af John Fjeldsted Larsen
Vi har en udmærket hjemmeside 
på www.aalborgroklub.dk – den 
fortjener at blive brugt meget mere.
I forbindelse med annoncering af ro-
skole mv. er en del af indholdet blevet 
revideret, men der er stadig plads til 
forbedringer.  Arrangementer, planer 
og information af enhver art, som  er 
af interesse for klubbens medlemmer, 
skal kunne findes her. Informationen 
skal være aktuel og opdateret.
Jeg vil opfordre bestyrelse og aktivi-
tetsudvalg til at informere hyppigt 
og aktuelt om store og små tiltag – og 
brug muligheden for info-mail til de 
forskellige maillister – i langt højere 
grad end tidligere. Er du ikke alle-
rede tilmeldt info-mail fra klubben, 
så tilmeld dig via hjemmesiden – find 
det i menuen under Om: Nyhedsmail.  

St.	Bededags-langtur
Af Henning, John og Søren

En gør det selv tur
Vi planlægger i øjeblikket en St. 
Bededags langtur i den vestlige del af 
Limfjorden med mulig deltagelse for 
op til 4 stk. 2-åres inriggere, primært 
fra AR.
Turen er planlagt til at gå over 3 dage 
i Bededagene (20/5 – 22/5) med start 
fra Virksund eller Skive, overnatning 
på Fur. Videre forbi Livø til Løgstør, 
hvor der overnattes, inden den reste-
rende tur til Aalborg. Lyder det som 
et tilbud, du gerne vil benytte-  så find 
et bådhold og kontakt: turroning@aal-
borgroklub.dk

Motionsrum
I klubbens motionsrum er der rigelige 
muligheder for at holde og forbedre 
din kondition igennem vinteren.  
Motionslokalet rummer:
 • Ergometer – concept2-maskiner
 • Spinningscykler
 • Vægtudstyr
 • Kajakergometer
Der er ingen begrænsninger på, hvor 
meget eller hvor lidt du kan bruge 
motionsrummet, det står til fri afbe-
nyttelse døgnet rundt. Ud over almin-
delig motionsroning er der også 
mulighed for at konkurrere indbyrdes 
med dine rokammerater, men du har 
også mulighed for at deltage i natio-
nale konkurrencer (8GP –ottergrand-
prix). Alt i alt skulle der ikke være 
nogen undskyldninger for ikke at 
holde sig i god roform.
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De	Masuriske	
Søer	i	Polen
I ugerne 27 og 28 udbyder vi 2 ens 
ture i Det Masuriske Søområde.
Find mere info om turene på DFfRs 
website - 
http://roning.dk/Aktiviteter.aspx

Danmark	Dejligst...
Lillebælt og farvandet syd for Fyn
Fra lørdag den 13. august (morgen) – 
lørdag den 20. august (aften).
Find mere info om turen på DFfRs 
website - 
http://roning.dk/Aktiviteter.aspx

DFfR	sommerferieture
Dansk	Forening	for	Rosport	udbyder	2	ferieture	den	
kommende	sommer.	
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Af Anders Ørom
Foto: Peter Laubek 

I overensstemmelse med en fin, nyere 
tradition blev Niels Erik Hofman 
klappet op på dirigentpodiet. Velfor-
beredt kunne han konstatere, at gene-
ralforsamlingen var lovligt indkaldt, 
eftersom han havde modtaget indkal-
delsen længe før den frist på en uge, 
som vedtægternes § 7 foreskriver.
Inden generalforsamlingen kom 
rigtigt i gang, startede kritikken af 
bestyrelsen. Et medlem tæt på besty-
relsesbordet havde iagttaget de fyldte 
kaffekopper på - og de slet skjulte ter-
mokander under - bordet: Hvorfor må 
bestyrelsen drikke kaffe, når vi ingen-
ting får? Svaret var ganske enkelt: Det 
krævede stimulanser at forestå en 

Generalforsamling	i	Aalborg	Roklub	
tirsdag	den	8.	februar	2011

Kommunikationschef	Anders	Ørom	i	fuld	gang	med	at	nedskrive	referat	til	klubbladet.	De	øvrige	bestyrelses-
medlemmer	er	tydeligvis	præget	af	situationens	alvor.

Ledelsen	af	årets	generalforsamling	var	som	vanlig	
overgivet	 til	 Niels	 Erik	 Hofman	 og	 derfor	 i	 trygge	
hænder.	
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generalforsamling, kaffen var således 
udtryk for en højere retfærdighed.
Dirigenten kunne herefter give ordet 
til formanden, Karsten Holt, der 
aflagde nedenstående beretning på 
vegne af bestyrelsen.

Formandens	beretning	
for	2010
Først skal lyde en stor tak for alle 
donationer, støtte og mange timers 
arbejdskraft som klubben har modta-
get gennem 2010. 
Siden generalforsamlingen i 2010 
har bestyrelsen udover sæsonen i al 
almindelighed haft fokus på økonomi, 
struktur og så naturligvis jubilæums-
sæsonen 2011. 
Økonomien i detaljer vil økonomiche-
fen redegøre for. Generelt har besty-
relsen villet sikret sig, at der blev styr 
på økonomien omkring alle aktivi-
teter, og at et overskud blev placeret 
på klubbens konti. Dette har vi skabt 

en procedure for, og dette sker umid-
delbart efter hvert arrangement. Også 
kontingentet har haft megen fokus 
(og turbulens). Restancerne er nu ned-
bragt til et absolut minimum.

Rosæsonen	2010 
startede som bekendt med Stander-
hejsningen, hvor vi i 2010 kunne navn-
give en ny 2-årers inrigger ROAR, 
hvortil GAR havde doneret 25.000,-. 
Roar har været flittigt brugt, så vi kan 
ikke overraskende konstatere, at båd-
indkøbet har været en succes og at 
Roar nu har travlt såvel på vand som 
på land. 
Romæssigt har det været en ”tradi-
tionel” sæson med fin aktivitet i alle 
lejre. Der har været roet flittigt i moti-
ons- og langtursafdelingen, hvor der 
har været afholdt en række roture 
såvel i som udenfor eget rofarvand.
I denne forgangne sæson fortsatte 
DFfR med Motionsturneringen for 
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alle klubber i DK.
Hver måned blev udregnet et km-gen-
nemsnit for aktive roere opsummeret 
fra sæsonstart. AR blev nr. 4 i 3. div. 
med 265 km/aktivt medlem (der har 
roet) over hele sæsonen.
Endelig har KAP-afdelingen været 
beskæftiget med 8GP og Aalborg 
Regatta. KAP-afdelingens aktiviteter 
kulminerede med en fornem delta-
gelse i Copenhagen Harbour Race 
med hele 2 ottere – vort flagskib og 
vort 8GP hold. Denne dobbelte del-
tagelse fik efterfølgende megen ros 
fra centralt hold. Samlet set er det 
blevet til 44.508 km på vandet, hvilket 
næsten er lig aktiviteten i 2009.

Klubhus  
Som annonceret på generalforsam-
lingen i 2010 har klubben under logi-
stikchefens myndige koordinering og 
mange medlemmers flittige indsats 
installeret et nyt køkken, som vi er 
sikre på vil blive til gavn for roklub-
bens medlemmer. Dette inkluderer 

også et nyt radioanlæg med alverdens 
tilslutningsmuligheder.
Installation af ventilation i motions-
rummet er også (næsten) tilendebragt.

Øvrige	aktiviteter
Roklubben deltog atter ved Karneval 
i Aalborg og Grøn koncert med gode 
oplevelser, samvær og et godt udbytte 
til følge. Bestyrelsen besluttede dog 
senere på året at meddele Karnevals-
foreningen, at vi ikke længere ønsker 
at deltage, da vi ønsker at vore med-
lemmer skal fokusere på roningen. 
Vi afholdt et medlemsmøde den 16. 
juni med flot medlemsdeltagelse. På 
baggrund af debatten under og kom-
mentarerne efter mødet kunne besty-
relsen konkludere, at det var et godt 
initiativ, der burde gentages.

Vinteraktiviteter
Aalborg Roklub har i 2010/2011 igen 
deltaget i 8GP Vinter, som en del af 
vintertræningen. 
Motionsrummet er blevet flittigt 
benyttet af mange medlemmer, lige-
som svømning er en god vinterakti-
vitet, som dog stadig godt kunne tåle 
større deltagelse.

Bådparken
Den nødvendige vedligeholdelse af 
bådene er forløbet helt efter planen. 
KAP-afdelingen færdiggjorde klargø-
ringen pr. 1.december og alle øvrige 
bådehold arbejder støt og roligt 
gennem bådparken.
Minibådene er nu udlånt til Hadsund 
Roklub, hvor vi håber, de vil blive flit-
tigt brugt. (Bådene er dog ikke afhen-
tet endnu, grundet Hadsund Roklubs 
arbejde med ny bådehal).

Formand	Karsten	Holt,	her	med	alvorlig	mine,	aflæg-
ger	beretning	for	sæson	2010	ved	årets	generalfors-
amling.
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”Rovejen”	samarbejde
Igen i 2010 har samarbejdet med de 
øvrige klubber på Søsportsvej været 
godt. Her skal fremhæves fælles akti-
viteter med ADR og fælles deltagelse i 
Aalborg i Rødt med Ægir.

DFfR	og	Nordjyske	Kreds
Samarbejdet med Nordjysk Kreds har 
traditionen tro været ganske udmær-
ket. Som nævnt ved sidste general-
forsamling arbejder DFfR på en ny 
struktur, som forventes at blive ved-
taget på den kommende generalfor-
samling. Det betyder, at Nordjysk 
Kreds nedlægges, og at klubberne 
i stedet skal finde sammen på kryds 
og tværs i ”Interessefællesskaber”. 
Det er i denne sammenhæng vigtigt, 
at Aalborg Roklub enten skaber eller 
deltager i disse netværk, da vi stadig 
skal betale kontingentet – dog ikke til 
kredsen men til DFfR.

Afsluttende kommentar: At vi er i 
besiddelse af en ”splendid” klub kan 
ingen være i tvivl om. Sæsonen har – 
udover aktiviteterne - båret præg af 
en god stemning og gode initiativer, 
og ikke mindst stor vilje til at tage fat, 
når der bliver kaldt til opgaver enten i 
eller udenfor roklubben.
Fra bestyrelsens side skal lyde en stor tak 
for indsatsen i 2010.
Beretningen blev godkendt uden 
kommentarer.

Økonomichefens	fremlæg-
gelse	af	det	reviderede
regnskab	til	godkendelse
Niels Erik Hofman overgav herefter 
ordet og talerstolen til økonomichef, 

Simon Lyngshede, der med et godt 
overblik præsenterede det reviderede 
regnskab. Hovedpunkterne i frem-
læggelsen var, at kontingentindtæg-
terne figurerede i regnskabet med et 
noget lavere beløb (knap 35.000 kr.) 
end i budgettet. Dette skyldtes ikke 
kun en lille nedgang i medlemstal-
let, men også at annonceindtægterne, 
der tidligere blev opført under kon-
tingent, er blevet udskilt. Det pæne 
beløb under ’gaver’ kommer fra jubi-
larer, og ’diverse indtægter’ dækker 
over, hvad klubbens medlemmer har 
tjent ved karnevalet og andre arrange-
menter, med andre ord har klubmed-
lemmerne tilført Aalborg Roklub godt 
30.000 kr. ud over kontingentet. 
Under posten ’lagerregulering – køk-
kenet’ har der måttet konstateres et 
større svind i beholdningen af drik-
kevarer. Posten ’kaproning – person-
transport’ viser udgifter, der ligger 
væsentligt over de budgetterede. 
Dette skyldes primært, at individuel 

Simon	 Lyngshede	 aflægger	 regnskab	 for	 2010.	
Simon	overlader	posten	som	Økonomichef	til	Aage	
Vest,	men	fortsætter	i	bestyrelsen	som	Human	
Ressourcechef.
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persontransport har været forholds-
vis dyr. Udgifterne til bådforsikring 
overstiger også budgettet med et lidt 
større beløb. (Derfor gennemgås for-
sikringerne i foråret.)
En udgiftsstigning, som Simon kunne 
se på med glæde, er kursusudgifterne, 
der afspejler et øget aktivitetsniveau. 
En stor del af disse udgifter refunde-
res i øvrigt af Aalborg Kommune.  
Robladets økonomi er præget af større 
annonceindtægter; men også af, at AR 
ikke nåede at søge om portostøtte i 
Styrelsen for Bibliotek og Medier.  
Simon kunne også glæde sig over, at 
klubbens skift til Nørresundby Bank 
har medført, at AR ikke længere beta-
ler gebyrer. Endvidere var det med en 
stor tak Simon kunne nævne de gav-
milde tilskud fra Dispositionsfonden 
(godt 95.000 kr.) og fra GAR (25.000 
kr.). 
Årets samlede driftsresultat viste et 
underskud på 48.105,75 kr. En væsent-
lig grund til dette var den ’ekstraordi-
nære vedligeholdelse’, der primært 
skyldes udgifterne til det nye køkken.  
Peter Gadegaard ville gerne have 
forklaret udgiften under ’lagerregu-
lering – køkkenet’, der beløb sig til 
godt 7.500 kr. Simon svarede, at det 
skyldes et svind i den tidligere store 
lagerbeholdning. Nu købes der ind 
til det enkelte arrangement, som der 
føres regnskab for. Peter Gadegaard 
spurgte endvidere, hvorfor investe-
ringer i hus og både ikke figurerer som 
værdi i regnskabet. Simon svarede, at 
dette blot ville komplicere regnskabet, 
der årligt skulle indeholde nedskriv-
ninger af værdierne. 
På et spørgsmål fra Poul Erik Chri-
stoffersen om sammenhængen 

mellem motionsrummets økonomi og 
de meget slidte måtter, kunne Steen 
svare, at der er købt nye måtter. 
Flemming Geert ville gerne vide, om 
der er medlemmer, der er fritaget for 
at betale kontingent som modydelse 
for arbejde for klubben. Simon sva-
rede, at alle betaler kontingent.
Regnskabet blev godkendt efter en 
god og klar fremlæggelse.
Da der ikke var indkommet forslag til 
behandling på generalforsamlingen, 
kunne dirigenten give ordet til for-
mand og økonomichef for en:

Gennemgang	af	bestyrelsens	
planer	for	den	kommende	sæson	
2011,	herunder	godkendelse	af	
budget	2011	og	fastlæggelse	af	
kontingent	for	2011
Bestyrelsens planer for den kom-
mende sæson blev præsenteret af for-
manden, der med glæde i stemmen 
indledte med at sige, at der ingen tvivl 
er om, at det bliver en travl og spæn-
dende jubilæumssæson. 
Arbejdet med jubilæumsåret har 
længe været i gang – men skal nu op 
på max åretag. 
Niels Erik Hofman har taget imod 
bestyrelsens opfordring til at være 
projektleder for alle aktiviteter – hvil-
ket vi i bestyrelsen er meget glade for 
og trygge ved. Jubilæumsåret vil helt 
sikkert blive gennemført med samme 
sikre hånd som generalforsamlin-
gen. (Betegnelsen ‘projektleder’ blev 
senere korrigeret af dirigenten).

Vigtigt: 
Til at hjælpe med alt det praktiske 
omkring hvert arrangement skal 
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naturligvis bruges en masse hænder. 
Derfor bedes frivillige henvende sig til 
bestyrelsen eller HOF. 
Sæsonen vil ikke byde på andre akti-
viteter end de allerede kendte. Men 
disse vil blive gennemført i udvidet 
form. Jeg vil ikke gennemgå samtlige 
aktiviteter – men vil fremhæve at der 
til standerhejsningen vil deltage ind-
budte gæster såsom repræsentanter 
fra Aalborg Kommune, DFfR, SIFA og 
pressen. 
Fødselsdagsfrokosten 
bliver afholdt som en fødselsdagsfest 
om aftenen. Orkestret er på plads.
Bestyrelsen har bestilt 2 nye både – 
en 4 årers gigbåd med styrmand og 
en dobbeltfirer, der naturligvis skal 
døbes. I skrivende stund er leverings-
tidspunktet ikke kendt, hvorfor det er 
uvist, hvorvidt bådene døbes enten i 
forbindelse med standerhejsningen 
eller et senere arrangement.
Romæssigt forventer vi (gerne) en 
stor aktivitet på vandet i alle afdelin-
ger. Som noget nyt vil Projekt25 rende 
af stabelen. Initiativet har som mål at 
skaffe 25 nye blivende medlemmer af 
roklubben i 2011. Der er etableret et 
korps af instruktører og styrmænd, 
der skal hjælpe med at målet nås. 
Niels Østergaard gennemgår projek-
tet under ’Eventuelt’.
Som bekendt arbejder et jubilæums-
skriftudvalg på højtryk. Udvalget 
har tilskrevet en række medlemmer, 
der er bedt om at forfatte et eller flere 
afsnit til det kommende jubilæums-
skrift, der udkommer efter stander-
strygningen 2011. 
Bestyrelsen har endeligt beslut-
tet, at kræfterne skal fokuseres på at 
opbygge og støtte et fundament af 

instruktører, styrmænd og hjælpere i 
øvrigt, hvorfor der ikke vil blive etab-
leret en ungdomsafdeling 2011. 

Økonomi
Her sker der ting og sager. Bestyrel-
sen forventer at udlicitere den daglige 
bogføring til en ekstern partner, der i 
øvrigt også varetager bogføringen for 
ADR. Økonomichefen kan dermed 
holde fokus på regnskabs- og budge-
topfølgningen. 
Kontingentet vil fremover blive 
opkrævet i 2 rater – henholdsvis marts 
og august. Opkrævningen vil foregå 
via PBS fra det øjeblik vores ”udvik-
lingsafdeling” melder klar.
Kredsen og DFfR: Som nævnt i beret-
ningen vil Nordjysk Kreds blive ned-
lagt. Det er bestyrelsens ønske, at 
Aalborg Roklub skal være en dynamo 
indenfor roningen i vort område, og 
agter derfor at spille en aktiv rolle i 
den fortsatte udvikling indenfor inte-
ressefællesskaberne.
Sluttelig skal det fra bestyrelsens side 
lyde et ønske om en aktiv, festlig og 
gerne indbringende jubilæumssæson 
2011.
Karstens orientering om, at ’orkestret 
er på plads’ – også prismæssigt – med-
førte en munter kommentar fra Flem-
ming Geert: ’når det allerede sidder 
dernede, er prisen ikke overraskende.’

Bestyrelsen foreslog kontingentsat-
serne justerede: 
Ungdomsroere:
500 kr. pr. rate  1.000 kr. årligt

Unge under uddannelse:  
650 kr. pr. rate 1.300 kr. årligt

Seniorroere:
875 kr. pr. rate 1.750 kr. årligt
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Roere over 65 år: 
650 kr. pr. rate 1.300 kr. årligt
Passive:     
200 kr. pr. år

Allan Petersen ville gerne vide, hvor-
for medlemsmødets opfordring til 
kun at betale kontingent én gang 
om året ikke var blevet fulgt. Simon 
begrundede dette med, at nogle stu-
derende medlemmer ville have svært 
med at betale beløbet på en gang. 
Peter Gadegaard fremsatte (også i 
år) sit forslag om den samme kon-
tingentsats for alle medlemmer, og 
da han mærkede, at forslaget ikke 
vandt genklang, udbrød han: ’det er 
nok folk med nedsat kontingent, der 

sidder her!’ Peter blev opfordret til at 
fremsætte forslaget som punkt under 
indkomne forslag på generalforsam-
lingen i 2012. 
Simon fremlagde budgettet for 2011. 
I budgettet regnes der med øgede 
kontingentindtægter (300.000 kr.) på 
grund af ’projekt 25’ (se nedenfor). 
Projektet medfører uddannelse af 
flere styrmænd, hvilket begrunder de 
8.000 kr. i kursusudgifter. En anden 
ekstraordinær udgift er de 50.000 kr. 
til jubilæumsarrangementer. 
Michael Richter ville gerne vide, 
hvorfor ARs gode og velmeriterede 
husorkester ikke skulle spille til jubi-
læumsfesten. Svaret er, at alle med-
lemmer skal kunne deltage i festen. 

Redaktionen	havde	ventet	det	årlige	udfald	fra	Bjarne	Yankee	Pedersen	mod	kajakkerne	-	men	det	udeblev!	
Måske	er	Bjarne	blevet	mildere	og	mere	tolerant	med	alderen	-	men	det	kan	også	skyldes,	at	han	var	omgær-
det	af	de	fire	gamle	veteraner	Michael	Hermansen,	Aage	Nielsen,	Roar	Clausen	og	Hans	Jensen.
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I forbindelse med det kalkulerede 
underskud (på 68.300 kr.) nævnte 
revisor Børge Christoffersen, dels 
at der også kommer indtægter fra 
jubilæumsarrangementerne, dels at 
det ikke er afskrækkende med dette 
underskud på budgettet. 
Flemming Geert bemærkede, at man 
skal være pessimist med hensyn til 
indtægter og optimist med hensyn til 
udgifter, og han spurgte til et kom-
munalt tilskud til jubilæet. Desværre 
havde bestyrelsen fra analoge jubilæer 
erfaret, at gaven fra Aalborg Kom-
mune forventes at blive beskeden. 
Planer, kontingentjustering og budget 
for 2011 blev godkendt.

Valg	af	
bestyrelsesmedlemmer	
Simon ønskede at stoppe som øko-
nomichef og bestyrelsens kandidat, 
Aage Vest Petersen, blev – som eneste 
kandidat – valgt under kraftigt bifald. 
Næstformanden, Steen Christiansen, 
ønskede at træde tilbage, i hans sted 
blev bestyrelsens kandidat, Niels 
Østergaard, valgt med akklamation 
og skiftede dermed post fra HR-chef, 
en post som den fratrådte økonomi-
chef, Simon Lyngshede, blev valgt til 
under almindelig tilfredshedsytring. 
(Alle valg havde – traditionen tro - 
form af tilslutning til den ene kandi-
dat, der stillede op.)

Valget	af	to	revisorer	
- blev et genvalg af både mesterrevi-
sor, Børge Christoffersen, og voksen-
lærling, Poul Wendt. Endnu en gang 
genlød lokalet af klapsalver. 
Beretning fra Dispositionsfonden samt 
valg af formand til denne - bød på den 

store overraskelse, at den hæderkro-
nede formand, Svend Langer, ville 
forlade posten efter at have fremlagt 
fondens reviderede og bestyrelses-
godkendte regnskab for 2010. 
Driftsindtægterne (8 % af kontin-
gentindtægterne, renteindtægter og 
kursgevinst) beløb sig til 32.941,02 
kr. Heraf var kontingentbidraget 
23.401,22 kr. Driftsudgifterne, der 
var fordelt på handelsomkostninger, 
udskriftsgebyr og depotgebyr, løb 
op i 430,00 kr. Driftsresultatet blev 
32.511,02 kr. Der var to grunde til, at 
driftsresultatet ikke blev større. For 
det første, at fondens højrentekonto 
ikke kunne fortsætte. For det andet, 
at likviditeten blev reduceret i februar 
på grund af et tilskud på 95.052,10 kr. 
til ARs nye inrigger Roar. Årets resul-
tat blev negativt med minus 62.541,08 
kr. 
Pr. 31. december 2010 var balancen 
på 297.492,41 kr. Aktiverne bestod af 
et indestående i Den Danske Bank, et 
tilgodehavende hos AR og en obligati-
onsbeholdning (godt en kvart million 
kr.). På grund af årets underskud blev 
den samlede formue reduceret til de 
nævnte 297.492,41 kr.
Fonden har holdt tre bestyrelsesmø-
der og har i lighed med AR skiftet til 
Nørresundby Bank med effektuering i 
2011. Sluttelig ønskede Svend Langer 
lidt mere kommunikation med besty-
relsen.  
Rosen til Svend Langer for hans gode 
forvaltning af fondens midler kom 
blandt andet til udtryk i Michael Rich-
ters kommentar om, at han ville have 
foretrukket at sætte sin pensionsop-
sparing i fonden, hvis det ikke havde 
været for de dumme udgifter til både. 
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Finn Jensen roste skiftet til Nørre-
sundby Bank og knyttede det sammen 
med den nye kulturbro, der bringer 
klubben tættere på Nørresundby.
Regnskabet blev godkendt af gene-
ralforsamlingen. Og efter det meget 
sjældne fænomen, total stilhed, i 
minutterne med forslag til ny for-
mand, trak Svend et forslag op af 
baglommen: Finn Jensen, der fik sin 
velfortjente applaus for at påtage sig 
hvervet efter den velmeriterede for-
mand Langer.

Eventuelt	
blev indledt med en oplysning om, at 
Robladet fra og med årgang 1987 er 
fremlagt i opholdsstuen til benyttelse 
på stedet af forfatterne til jubilæums-
skriftet (og andre interesserede).
Hovedemnet var Niels Østergaards 
præsentation af ’Projekt 25’, der har 
som formål at få og fastholde 25 nye 
roerne. Projektet er startet af Niels, 
John Fjeldsted og Søren Borgstrøm. 
En af idéerne bag projektet er at bruge 

medlemmernes ressourcer i klubben 
og derved skabe øgede kontingent-
indtægter i stedet for at tjene penge 
udenfor klubben ved at arbejde for kar-
nevallet og lignende, eller med Niels’ 
ord: at bruge krudtet på nye medlem-
mer. Projektet kræver en omfattende 
og samlet indsats, idet der bl.a. skal 
uddannes nye instruktører, at der skal 
afholdes korttursstyrmandskursus, at 
de enkelte rohold åbner sig for nye 
deltagere og at styrmænd stiller sig til 
rådighed for de nye roere. Det hand-
ler således om, at kvalificere nye roere 
og at få dem til at føle sig rigtig godt 
tilpas i klubben.
Projekt 25 gruppen havde lavet en 
flyer, som blev omdelt på general-
forsamlingen med opfordring til, at 
medlemmerne uddelte den på deres 
arbejdspladser og andre steder, med 
oplysning til John Fjeldsted, om de 
blev uddelt. Gruppen arbejder på en 
velkomstfolder, plan for uddannelse 
af nye instruktører, tjeklister der skal 
sikre ensartethed i instruktionen af de 
nye kaniner, fastholdningsprogram, 
fællesroningsarrangementer (efter fri-
givelsen af de nye roere), kaninlang-
tur med mere. 
En konsekvens af projektet er en opda-
tering og forenkling af hjemmesiden 
med rullende kalenderinformationer, 
adgang til flere redaktører og reklame 
for ’projekt 25’. Gruppen har også fået 
den ’nye roskole’ i www.aalborgnyt.
dk Endvidere har gruppen fået nedsat 
et sponsorudvalg, og i den forbindelse 
blev ønsket om udvalg til afholdelse af 
årets faste arrangementer fra stander-
hejsning til standerstrygning lanceret. 
Michael Richter ønskede at vide, 
hvem målgruppen er, og fik svaret 

Den	 afgående	 formand	 for	 dispositionsfonden	 af-	
lægger	 sin	 sidste	 beretning	 i	 denne	 omgang.	 For-
mandskabet	bliver	 i	 Team	Torsdag,	da	 Finn	 Jensen	
overtager	formandsposten.
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mænd over 18 år. I denne sammen-
hæng lagde Anders Qvistorff vægt på 
betydningen af brugen af internettet 
og problematiserede, at der kun var 
planlagt én roskole (9.-10. april). Peter 
Gadegaard spurgte nærmere til, hvor-
dan de nye roere kan fastholdes, og 
tilbød at lave stegt flæsk med persil-
lesovs en aften i sæsonen, efterfulgt af 
en opfordring til at andre meldte sig 
til noget tilsvarende. Allan Petersen 
viderebragte erfaringer fra ADR, hvor 
konceptet er, at de nye roere hurtigt 
skal lære hinanden og mange med-
lemmer at kende, og at organiserin-
gen af kaninforløbet fremmer dette.
Fra flere sider blev det fremhævet som 
et stort aktiv – også for kommende 
medlemmer – at AR er østrogenfri 
zone. 
Karsten kunne afrunde generalfor-
samlingen med ønsket og forvent-
ningen om en stor medlemsaktivitet 
i jubilæumsåret. Han takkede Svend 
Langer for indsatsen som formand for 
Dispositionsfonden og overrakte ham 
vin. Steen Christiansen blev ligeledes 
takket som sin indsats som næstfor-
mand, og Steen fik lovning på vin, 
efter at han er kommet hjem fra sit 
caribiske krydstogt. (Der er sikkert fri 
bar på krydstogtsskibet). Til sidst tak-
kede Karsten Niels Erik Hofman for, 
at han har indvilliget i at være koordi-
nator (og ikke ’projektleder’) for jubi-
læumsaktiviteterne. 
Hof kunne så takke generalforsam-
lingen for god ro og orden. Det gør 
han hvert år, uanset mellemspil med 
betragtelig uro, forstyrrende snakken 
rundt omkring ved bordene og urime-
lige krav om at få noget serveret længe 
før tiden (til madder og kaffe) er inde.  

STANDERHEJSNING	 
Standerhejsningen
nærmer sig med hastige skridt. 

26.	marts	kl.	11.00	
skydes jubilæumsåret for alvor i 
gang, og huset skulle gerne fyldes 
med forventningsfulde medlem-
mer og prominente gæster.

Klubhuset skal selvfølgelig vise 
sig fra sin bedste side, og derfor 
skal huset rengøres og sættes i 
stand.

Vi afholder

RENGØRINGSDAG	
lørdag	19.	marts	kl.	9.00
hvor der er morgen-bord i 
opholdsstuen.

Deltag fra morgenstunden og lad 
os vise vores formåen, således at 
standerhejsningen kan blive en 
festdag.

Vel mødt i Aalborg Roklub.

 Med rosportslig hilsen
 Formand 
 Karsten Holt
  

2011
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Af John Fjelsted Larsen

Kender du  typen, der  i virkeligheden 
havde bestemt sig, og rigtigt gerne vil 
med, og vil have rigtigt godt af det  – 
men bare har glemt at tilmelde sig 

Aalborg	Roklubs	Roskole	
9.	10.	april
eller er der nogen, som du har glemt 
at fortælle om dette fantastisk gode 
tilbud?

Så er det nu der skal handles!

Roskolen består af en lørdag / søndag,  
begge dage fra 09:00 – 17:00, efter-
fulgt af 4 roaftener med klubbens 
instruktører, hvor vi træner rotektik 
og kommandoer. Herefter bliver der 

arrangeret flere muligheder for fæl-
lesroning resten af året, så vi kan sikre 
rogaranti for alle nye medlemmer.
Prisen for startweekend er 200 kr, som 
inkluderer instruktion, forplejning i 
weekenden samt en klub T-shirt. Her-
efter regner vi selvfølgelig med, at alle 
har fået blod på tanden og melder sig 
ind i klubben.

Mere information og tilmelding 

Henvis til vores  hjemmeside på 
www.aalborgroklub.dk	

- her er mere information om klub og 
roskole.

Interesserede kan også ringe til Søren 
Borgstrøm-Hansen 2429 1492 eller 
John Fjelsted Larsen 6050 6250.

Sidste	udkald	til	roskole	2011
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Generalforsamling	
torsdag		24.	februar	2011.
Af Aage Nielsen

Så blev den årlige generalforsamling i 
GAR afholdt uden alt for mange afvi-
gelser fra traditionerne. Søndag aften 
ved tilmeldingsfristens udløb var der 
tilmeldt 32 roere, sammen med de 3 
personer i køkkenet gav det 35 spi-
sende, derfor blev vi enige om at bede 
kokken købe og tilberede mad for 40 
personer. Da aftenen startede, sad 
der 44 roere omkring bordene, så vi 
var noget nervøse for om maden ville 
række, men heldigvis havde Sanne, 
vores dygtige kok, lavet rigeligt med 
torsk, sovs og kartofler, og alle fik, 
hvad de kunne spise.
Efter spisningen og før generalfor-
samlingen blev der afholdt optagel-
sesceremoni for 3 nye medlemmer af 
den agtværdige forening GAR. Det 
var Bjarne Pedersen, John Fjelsted 
Larsen og Henning Erhardsen som 
under Karl Johans kyndige hånd blev 
indlemmet i foreningen.
Selv om der lød trusler fra forsamlin-
gen om modkandidater så blev Børge 
Christoffersen valgt som dirigent. 
Han kunne konstatere at generalfor-
samlingen var lovlig og funktions-
dygtig. Den eneste bemærkning til 
formandens beretning for det for-
gangne år var, at han fandt beretnin-
gen lidt tynd.  Kassereren gennemgik 

det reviderede regnskab, og udover et 
par mindre seriøse bemærkninger var 
der et enkelt spørgsmål til udgifter til 
kopiering af 2 skabsnøgler. Regnska-
bet blev godkendt.
Bestyrelsen havde forberedt nogle 
hovedsagelig redaktionelle ændringer 
til GARs love. Det første forslag var at 
ændre ordet ”Love” til ”Vedtægter”, 
det forslag faldt med et brag, da for-
samlingen sidestillede sig med den 
lovgivende magt. De øvrige forslag 
til ændringer blev vedtaget, dog først 
efter en grundig debat i forsamlingen. 
Når det redaktionelle arbejde er tilen-
debragt vil der tilgå medlemmerne et 
sæt reviderede LOVE.
Næstformand Dion Nielsen og 
sekretær Aage Nielsen blev begge 
genvalgt uden modkandidater. Der 
måtte vælges en ny revisor da Verner 
Pedersen ikke ønskede at fortsætte, 
Poul Erik Christensen blev valgt med 
akklamation, således at Poul Erik og 
Karl Johan nu er foreningens reviso-
rer.
Under eventuelt proklamerede Karl 
Johan, at han til næste år vil stille 
op som kandidat til dirigent posten. 
Thorkild Kristensen ville gerne høre 
noget omkring GARs rolle i Aalborg 
Roklubs 125 års jubilæum sæson. For-
manden gav en orientering omkring 
GARs rolle i forbindelse med jubilæ-
umsskriftet, og Karsten Holt uddy-
bede med at fortælle om det arbejde 
som forventes af GARs medlemmer, 
især den 19. marts til den store rengø-
ringsdag.
Afslutningsvis takkede John Terp diri-
genten for hans myndige ledelse af 
generalforsamlingen, og forsamlingen 
istemte et leve for GAR.
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Runde
fødselsdage
Af Redaktionen

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

Allan Clausen fyldte 30 år 
søndag 14. februar

Jens Lund fylder 40 år onsdag 7. april

Carsten Larsen fylder 65 år 
tirsdag 13. april

Bo Essenbæk fylder 65 år 
tirsdag 4. maj

Michael Norre fylder 50 år 
søndag 9. maj

Peter Simonsen fylder 65 år 
fredag 21. maj

Poul	
Kroon
Lørdag den 12. 
februar modtog 
vi det triste bud-
skab, at Poul 
Kroon, i en alder 
af 83 år var afgået ved døden.
Poul blev bisat fra Budolfi Kirke 
fredag den 18. februar, hvor roklub-
ben  var repræsenteret ved flere af 
Pouls rokammerater, samt fanebærere 
fra GAR.
Poul var en stor robust roer, som star-
tede sin rokariere som ungdomsroer  

på Roskilde Fjord i 1941, siden under 
studierne, som kaproer i Danske Stu-
denters Roklub.
Forårsaget af sit arbejde som tilsynsfø-
rende ingeniør i forbindelse med store 
anlægsprojekter kom Poul til Aalborg 
i 60’erne.  Men først i 1979 startede 
Poul med at ro i Aalborg Roklub. Poul 
startede på Kaj ( Rap )  Munks legen-
dariske eftermiddagshold sammen 
med Jørgen ” Ras ” Rasmussen, 
Jørgen Bundgaard, Erik Hassing Povl-
sen, Michael Richter og Knud Hansen, 
m.fl.. Et hold Povl satte meget stor pris 
på. Poul var senere med på det første 
hold i klubben, der tog uddannelse i 
kajakroning.
Da Povl i 2007 rundede de 80 år pas-
serede han 300 roede kilometer på en 
sæson. I 2009 var Povl med roholdet  
på weekendlangtur på Horsens Fjord 
og med overnatning på Snaptun Fær-
gekro. I forsommeren 2010 begyndte 
kræfterne at svigte, han kom ikke så 
ofte til de daglige ture på fjorden som 
han plejede.  Povl kunne ikke skjule 
sin akademiske baggrund, og man 
skulle koncentrere sig når han frem-
førte sine teoretiske betragtninger om 
vind, vejr, natur og fugle samtidig 
med vi fik en lille opstrammer af hans 
egen ”Bitter”. 
Vi vil komme til at savne Povl og hans 
små særheder. Udover roning var 
Povl i vinterperioden flittig gymnast, 
ligesom han var et særdeles kreativt 
menneske. Maleri og skulptur var 
hans store interesse, og han afholdt 
med jævne mellemrum udstillinger 
alene eller sammen med andre.

Æret være Povl Kroons minde
På rokammeraternes vegne
Erik Hassing Povlsen

MINDEORD: 
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Af Materialeforvalteren

Med 3 uger til standerhejsning (den 
27. marts) er arbejdet med at vedli-
geholde vores både i fuld gang. Det 
er på trods af vejrliget, indtil videre, 
lykkedes at få gjort bådene klar efter 
planen. Dejligt at se de nylakerede 
både, som allerede er klar til kom-
mende sæsonstart.
Til de bådhold der endnu ikke, har 
haft tid i værkstedet - glæd jer til nogle 
hyggelige timer med jeres båd. Plan 
for “dokning”, hænger på opslagstav-
len.

 

Vinterklargøring	er	godt	igang

Det	kunne	være	interessant	at	vide	hvad	gamle	
bådbygger	Hansen,	der	døbte	”	Langer	”	i	

1968	ville	sige	til	den	reparation	kvartetten	
på	billedet	har	foretaget.	Er	det	en	kvartet	af	

klamphuggere	-	eller	er	der	DNA	tilbage	i	dem,	
fra	vikingetidens	snekkebyggere	?	Team	Tors-

dags	-	folkene	er	fra	venstre	Erik	Myrhøj,	Allan	
Pedersen,	Vagn	Thidemann	og	Finn	Jensen.

Fireårers	inrigger	Gunnar	Scheuer,	opkaldt	efter	Gunnar	(Nielsen)	Scheuer,	døbt	af	Jens	Thingskov	ved	fød-
selsdagsfesten	i	1986,	har	fået	den	helt	store	kølhaling	i	år.	Blandt	andet	har	man	skiftet	fordækket.	Erik	Skov	
og	Poul	Erik	Trolle	er	i	gang	med	den	sidste	finish.	Skuemester	Poul	Erik	Christensen,	Smeden	er	her	i	gang	
med	at	vurdere	den	håndværksmæssige	udførelse.
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Af Michael Richter 
Torsdag d. 17. februar dukkede et 
filmhold fra Århus op i klubben. 
Torsdag formiddag holdet var blevet 
varslet af den gamle redacteur og var 
forberedte, som vi altid er.
Filmholdet bestod af 5 mand og en 
smuk ung sminkøse.
Deres opgave var at lave et reklame-
spot til EnergiNord, for at sælge deres 
ide om ”Foreningsstrøm.” Og så var 
de jo kommet til den rette klub.

Optagelserne skulle finde sted on 
location: robassin, motionsrum og 
omklædningsrum. En drejebogsfor-
fatter ved navn Karsten Holt var der 
også.
Vi blev sminket, kort instrueret, og 
scenevante spillede vi vore roller. 
Optagelserne skulle kun tages om 3-4 
gange. Så var de i hus. (I berømte spil-
lefilm er det tit nødvendigt at skulle 
tage optagelserne om 10-15 gange, 
endda med dygtige skuespillere).
Der bliver scener fra de nævnte steder, 
samt fra en ”bådklargørring” med 4 
mand, hvor billedsiden var pudsning 

og åreanbringelse ved en båd i hallen. 
Lydsiden skulle være mandehørm. 
Den var svær, men det færdige resul-
tat kan nok matche Gøg og Gokke. 
Slutscenen er omklædningsrummet. 
Personer er trætte roere, der hygger 
sig og snakker. I hånden har de en 
sodavand!
En reklamefilm på ca. 30 sekunder, 
men der er stof til en dokumentarfilm 
på 30 minutter. Vi ses på TV2 medio 
marts. 
Formanden siger, at det bliver nød-
vendigt at forandre Projekt 25 til Pro-
jekt 125.
Sminken skulle gerne være vasket af 
inden hjemkomsten, da det kunne 
afstedkomme, at hustruerne blev 
varme ved gensynet og ønskede sxx 
(forkortet af redaktionen).

Aalborg	Roklub	er	gået	til	filmen
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Undgå ventetid 
- bestil tid

9812 8699
9812 8284

www.lassen-eriksen.dk Vingårdsgade 17 · 9000 Aalborg

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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g at en af robladets mange årvågne 
læsere, nemlig Ole ” Birkerød ” Jensen, 
gør opmærksom på en fejl i sidste 
medlemsblad. I omtalen af John Jør-
gensens besøg i klubben fik vi skrevet 
Arnold Larsen ( Kanolle ). Det var en 
fejl. Arnold Larsen blev kaldt ” Smæk-
ker ”. Et navn han havde erhvervet 
sig via sit job som lenoliumspålæg-
ger. Det var K.A. Nielsen, klubbens 
mangeårige kasserer, der blev kaldt 
Kanolle. Fejlen skulle hermed været 
rettet.

g at Erik Myrhøj tog initiativ til at 
Team Torsdag som et led i den almene 
kulturelle dannelse blandt folk, der 
lever en del af deres liv ved og langs 
Limfjorden, henlagde ” Afterrowing ” 
og Nytårskur til Kulturcentret i Fjord-
byen. Det skulle vise sig, at være en 
ganske god ide. Morgenkaffe, rug-
brød med rullepølse og ost samt rund-
stykker blev på behørig vis skyllet ned 
med Dr. Nielsen. Enkelte mente at 
doktoren havde tabt sig - og virkede 
af uvisse årsager lidt tynd - måske var 
det fortættede værthusmiljø årsagen

g at der medio marts på TV 2 kommer 
et indslag fra EnergiNord vedrørende
billig foreningsstrøm. Eftermiddags-
roerne fik frit slag som skuespillere for 
at sælge varen. Da de havde fået lagt 
sminke, håret sat og stylet - og så sig 
selv i spejlet - gik de helt i selvsving. 
Ingen var i tvivl om, at cigaretry-
gende Martæng - klart var AR`s svar 

på Humpfrey Bogart, Arent lå tæt op 
ad Errol Flynn og selv vor gamle GAR 
formand lod sig rive med og kunne 
forveksles med gode gamle Jack 
Hawkins. Vil I nyde hele skuespiller-
truppen - så følg med på TV 2 medio 
marts.

g at da fagforeningsbossen efter sean-
cen i klubben, svingede ind på parke-
ringspladsen på Skydebanevej blev 
han forvekslet med John Wayne - det 
viste sig, at den gode Erik havde sløset 
med afsminkningen.

g at Hof, klubbens dirigent ved gene-
ralforsamlingen pointerede, at han 
var projekt - koordinator og ikke pro-
jektleder i forbindelse med de mange 
tiltag i jubilæumsåret.

g at Svend Langer fik stor ros for sin 
forvaltning af pengene i  dispositions-
fonden. Der var flere, der overvejede, 
at placere deres pensionsmidler i d - 
fonden med henblik på større afkast.

g at Peter Gadegaard efterlyser inte-
resserede, der vil medvirke til at skabe  
”Mandeaftner” med god mad og 
socialt samvær, samt evt. indlæg, der 
har medlemmernes interesse.

g at folkene bag Projekt 25 som et led i 
deres fastholdelsesprogram satser  på 
at lave fællesroning mandag,
 onsdag og lørdag.

g at klubben har bestilt 2 nye både. En 
4 åres gig-båd m / styrmand samt  en 
dobbeltfirer.

g at klubben har fravalgt at deltage i 
karneval i 2011, i stedet bruges kræf-
terne på Projekt 25.
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g at kært barn har mange navne. 
Redaktionen har modtaget en række
gode bud på, hvad klubbens kåg ved 
Trøstens Bolig egentlig hed? Redak-
tionen har fundet et fotografi frem fra 
sidst i 60 erne, her er der malet Aal-
borg Roklub på siderne. Et medlem 
mener at erindre at navnet var Nitte. 
Kem Ehlers og Ole Birkerød skriver til 
redaktionen at navnet var Maren. Ole
Christiansen har via Martin Olsen 
meddelt os, at han sammen med 
Preben Broe i sin tid maledenavnet 
Ryå på kågen. Lad så det være de 
sidste ord om ”Ryåkågen”.

g at en kåg er et spidsgattet fartøj 
uden køl og med flad bund.

g at de nye kontingentsatser er : Ung-
domsroere 1000 kr. Studerende: 1300 

kr. Seniorer: 1750 kr. Over 65: 1300 kr., 
Passive: 200 kr.

g at kontingent fremover betales i 2 
rater i marts og august.

g at klubbens minibåde i nær fremtid 
udlånes til Hadsund Roklub.

g at Aalborg Roklub nu befinder sig 
i 3. division med 265 roede kilometer  
pr. aktivt medlem.

g at der er plads til endnu flere aktive 
ved svømningen om søndagen.

g at man kan søge SIFA om tilskud til 
kørsel og ophold i f.m. langture m.v.

g at bestyrelsen ikke har planer om at 
etablere en ungdomsafdeling i 2011.

g at Nordjysk Kreds nedlægges.

REDAKTION:
Peter Laubek (ansv.), Karsten Holt, Steen 
Villadsen & 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

Her	fotografi	fra	 først	 i	60’erne	af	den	omtalte	kåg	
ved	Trøstens	Bolig	 i	Ryå.	Som	det	ses	af	billedet	er	
der	malet	Aalborg	Roklub	på	siderne.

15. april 2011
materiale	SKAL	sendes	til	
roblad@AalborgRoklub.dk
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Returadresse: Aalborg Roklub . Søsportsvej 89000 . Aalborg
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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 · Stærk 
serieproduktion · Projektering integreret 
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


