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AALBORG
ROKLUB:

Næste roblad udkommer i maj måned - Deadline 15. april

MEDLEMSBLADET
udkommer 6 gange 
årligt, ca. den 15. i de 
ulige måneder (januar, 
marts, osv.). 
Det er et debatforum, 
så derfor er artikler og 
indlæg forsynet “afsen-
derens” navn, så det er 
tydeligt hvis mening, der 
gengives. 

JOHN FJELDSTED LARSEN 
jfl@hypnox.dk

SØREN BORGSTRØM-HANSEN
borgstroem@stofanet.dk 
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Her i Aalborg Roklub forsømmer vi aldrig 
lejligheden til at fejre mærkedage. Knap har 
vi afsluttet klubbens 125 års jubilæum i 2011 
før en ny mærkedag dukker op. Det er nemlig 
her i april måned 70 år siden det første klub-
blad så dagens lys.

Sammenlignet med Roklubben Skjolds 
medlemsblad ”Rosport”, der udkom første 
gang i 1904, kommer vi til kort, men alligevel 
vil vi fejre at AR`s klubblad har nået ”Støvets 
År”.

Helt tilbage i 30’erne var oprettelsen af  Aal-
borg Roklubs medlemsblad et fast punkt på 
dagsordenen ved årets generalforsamling, 
hver gang blev det stemt ned med forskellige 
begrundelser.

Ved generalforsamlingen i 1942 havde klub-
bens kaproningstræner, malermester Sigfred 
Hansen indsendt forslag om oprettelse af  et 
medlemsblad for Aalborg Roklub. Så skete 
der det mærkelige, at forslaget blev vedtaget 
efter kort diskussion og uden væsentlige ind-
vendinger.

Det betød at klubbens første medlemsblad 
udkom i april 1942. Bladets første redaktør 
blev Thordal Jensen, Skrald, der sammen 
med rokammeraten Ras drev herreekvipe-
ringsforretningen Skipper Clements Ma-
gasin. Bladet blev trykt i A/S Cimbria 
Bogtryk, hvis ejer var C. Holten – Andersen, 
der var klubbens sekretær.
En lang række af  klubbens medlemmer støt-
tede bladet med annoncer: Skipper Clements 
Magasin, Guldsmed V. Mortensen, Chr. 

Springborg, Erik Hofman, Samsons Boghan-
del, Cimbria Bogtryk, P.C.Petersen, Ejnar 
Buus, Fjerde Sø, Gent, Moosdorf, Hans 
Kjeldsen , Tage Overgaard, Flora, Thiele 
m.fl. 

Indholdet i de første årgange af  klubbladet 
bærer tydeligt præg af, at landet var besat 
af  tyskerne. Dels indlæg om de restriktioner 
som besættelsesmagten pålagde søsportsklub-
berne og dels den stramme økonomiske situ-
ation.

Redaktionen har udvalgt en række eksempler 

Aalborg Roklubs
medlemsblad

Sigfred Hansen var på mange måder toneangivende i 
klubben. Vandt  klubbens 1. DM i 1939, kaproning-
stræner under krigen og initiativtager til dannelse afUng-
domsafdeling. På billedet ses Sigfred Hansen døbe klub-
bens første dobbeltsculler “Junior“ i maj 1959. Allerede 
samme år stillede AR et hold i drenge dobbeltsculler ved 
de internationale regattaer, nemlig Thorkild A. Kris-
tensen og Erik “Stemme“ Mortensen.

1942 - 2012



4 AALBORG ROKLUB

fra ” Klubmeddelelser m.fl., der illustrerer 
klublivet som det udfoldede sig under krigen.

Spærreområde: Reglerne for gennemse-
jling af  det spærrede område er nu ophængt 
i klubben. Vi henviser til medlemmerne at 
gennemlæse reglementet omhyggeligt og 
holde sig det efterretteligt, da vi nødig skulle 
være årsag til, at tilladelsen til gennemsejling 
inddrages. Særligt minder vi om, at gennem-
sejling kun må finde sted, hvis det er strengt 
nødvendigt, hvilket vil sige, at al daglig ro-
ning vest for grænsen Vestre Fjordvej – An-
delen er forbudt.
I Gabestokken: Efter en uheldig episode i 
Ryaa er Eric Hansson og Frederik Støckel 
idømt 14 dages karantæne. Hansson er blevet 
frataget styrmandsret og inspektion. J. Esko 
Nielsen, Torben Karlsen, Ole C. Jensen og 
Knud Bøe har fået advarsel.
Altanen: Efter henstilling fra Kajakklubben 
er det ikke tilladt at gå afklædt på altanen.
Læder: Vi henleder opmærksomheden på, 
at al færdsel i bådene med læderfodtøj er 
strengt forbudt. Ligeledes gør vi opmærksom 
på, at klampen på åren ikke er anbragt, for 
at åren skal kunne anvendes som bådshage, 
når styrmanden er kommet lidt for langt fra 
slingersen med båden.
Husk: Skabene skal være tømte inden 1. nov. 
Ligeledes skal skabene henstå uaflåset i vin-
ter. Efter 1. nov. vil alle aflåsede skabe blive 
åbnet og indholdet konfiskeret af  bestyrelsen.
Det kniber for de nye roere at skaffe rotøj. 
Klubben starter derfor en rotøjsindsamling. 
Alle gamle medlemmer har sikkert noget 
gammelt rotøj eller nogle gamle rosko, de 

kan undvære. Kom ned i klubben om torsda-
gen, tag bylten under armen, henvend dig til 
et bestyrelsesmedlem, og du får et raskt bud 
på bylten.
Forbud mod sejlads ved broerne: Der er fra 
politiet tilgået klubben meddelelse om, at 
i mørkelægningstiden er al sejlads forbudt 
i området 300 m vest for Jernbanebroen til 
100 m øst for Limfjordsbroen.

Klubben er så heldig at vi har en komplet 
samling af  klubblade fra 1942 og op til i dag. 
Gennem de 70 år har en lang række medlem-
mer påtaget sig opgaven at deltage i redaktio-
nen, ligesom en lang række annoncører har 
støttet bladet med annonceindtægter. Her ser 
redaktionen gerne, at medlemmer der har 
ideer til nye annoncører kontakter bestyrelse 
eller redaktion.
Bladet var fra starten udført i fineste bogtryk 
i A4 format med farver på for og bagside. 
Der blev trykt et anseeligt antal omslag med 
klubnavn, stander og splitflag til forsiden 
og GAR`s logo egebladet og klubstanderen 
begge med malteserkors. Disse fortryk blev 
så brugt til de endelige klubblade med sort 
bogtryk.
I perioder har klubbladet fremstået i svin-
gende kvalitet og i de senere år det mere 
tidssvarende A5 format.
I dag kan vi konstatere, at vort medlemsblad 
fremstår i fornemste bogtryk - med farvetryk 
på alle sider takket været en særdeles gun-
stig aftale med bogtrykkeriet Prinfo Aalborg, 
det gamle Handels - Trykkeri, der gennem 
generationer har haft tilknytning til Aalborg 
Roklub. De seneste 3 jubilæumsskrifter er 
trykt hos henholdsvis Eigil Johansen og se-
nere sønnen Svend Johansen. 
Igennem årene har man i klubbladet kunnet 
læse formandens beretning og generalfor-
samlingsbeslutninger, indlæg om langture, 
resultater fra regattaer, aktiviteter i Ung-
domsafdelingen og i Gamle Aalborg Roere 
m.v., hvilket giver et virkelig godt indblik i 
klublivet gennem de 70 år bladet har eksis-
teret.
Det har altid været en god skik i Norden at 

Robladet 1942 - 2012
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sikre mænd, der har ydet en ekstraordinær 
indsats et godt eftermæle.

 ”Fæ dør frænder dør
 Selv dør man til sidst
 Men eftermælet aldrig dør
 Hvor det er vel vundet”
I Aalborg Roklub har vi gennem klubbens 
125 år bevaret denne skik. Gennem de sidste 
70 år har ikke mindst medlemsbladet været 
stedet hvor man gennem artikler og omtaler 
har sikret fremtrædende medlemmer et godt 
eftermæle.
Medlemmer, der er særligt interesserede i 
bladets historie kan studere klubbladssamlin-
gen, der findes i bestyrelseslokalet eller det se-
neste jubilæumsskrift, hvor DVD’en bagi in-
deholder nærmere omtale af  bladets historie.
Her i 2012 er der en tendens til, at man i i-
drætsklubberne lader hjemmesider erstatte 
det trykte klubblad. Det viser sig dog, at 
mange medlemmer ikke har deres regelmæs-
sige gang på klubbens hjemmeside. Ligeledes 
viser det sig, at informationerne på hjemme-
siden har tendens til at begrænse sig til kort 

omtale af  de elitære aktiviteter i klubben. Det 
betyder, at især de lidt mere modne medlem-
mer kommer til at savne det trykte blad, hvor 
indholdet ofte er mere mangfoldigt. 
Aalborg Roklub har besluttet indtil videre at 
fastholde udgivelsen af  klubbladet 6 gange 
om året, sideordnet med hjemmesiden. 
Hertil skal siges, at der er et glimrende sa-
marbejde mellem klubbens webmaster Jens 
Brandt og klubbladets redaktion.
På det seneste har vi hørt at Århus Roklub, 
der havde stoppet udgivelsen af  robladet 
”Bølgen” og var gået over til elektronisk blad, 
netop har vedtaget, at det trykte medlemsblad 
skal udgives igen.
Fremtiden må vise hvor længe Aalborg 
Roklubs medlemsblad får lov at eksistere som 
bogtryk. 
 På redaktionens vegne
 Steen Villadsen og Peter Laubek

Roklubbens første redaktør Thordal Jensen og de nu-
værende redaktører, Peter Laubek og Steen Villadsen 

i samarbejde om 70 årets fødselsdagsnummer. 

Robladet 1942 - 2012
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Formanden
har ordet
Af  Karsten Holt

TAK for den store deltagelse i årets gene-
ralforsamling. Opholdsstuen var fyldt til bri-
stepunktet, og stemningen var høj. Vi skulle 
blandt andet sætte et endeligt punktum for 
jubilæumsåret - og her var det naturligvis 
regnskabet, der var mest interessant. Lidt 
dynamit var der skam også, da forsamlin-
gen under eventuelt berørte emnet Kajakker 
- næsten også traditionen tro! Se det fyld-
estgørende referat af  generalforsamlingen 
andetsteds i bladet. Aftenen sluttede med 
indtagelsen af  de velsmurte rullepølse- og o-
stemadder - følsomt smurt af  mandskabet fra 
vort flagskib - otteren. 
Undervejs måtte vi gennem valg af  ny Kom-
munikationschef, da Anders Ørum valgte at 
trække sig - efter en glorværdig kommunika-
tionskarriere udi roklubben, hvor Anders 
blandt andet har udsat bestyrelsen for man-
gesprogede referater og meddelelser. Gratias 
pro labore!
Arven bliver tung at løfte for afløseren Ulrik 
Saxager, som velvilligt har stillet sine kræfter 
til rådighed for roklubben. Velkommen om-
bord til Ulrik.
Vinterhalvåret lakker mod enden. Mange 
medlemmer har brugt tiden ganske fornuf-
tigt med bådklargøring, svømning og motion 
i motionsrummet. Hvad sidstnævnte angår, 
er der konstant gang i diverse torturappa-
rater - tidligt som sent. Imponerende.
Også de mange klubaftner har været 
velbesøgte. ”Cellefedt og dellefedt” var så 
populært, at Niels Ø blev udlejet til ADR for 
en gentagelse. Næste stop - Aalborghallen!
I skrivende stund glæder vi os til næste klub-
aften - besøget på Politigården den 6. marts. 
Rygtet fortæller, at de der deltager, får rabat 
på næste fartbøde.
Standerhejsningen finder i år sted søndag, 
den 1. april kl. 10.00. Derfor afholder vi 
rengøringsdag lørdag, den 24. marts kl. 

FORSIDEN: 
Fotocollage af medlemsbladets første 
redaktør, Thordal Jensen, Skrald, og det 
første blad fra 1942.
Nederste billede er den samlede besty-
relse ved generalforsamlingen tirsdag 7. 
februar. Foto: Peter Laubek

	14.	 Instruktørmøde	P25	kl.	19.00
	24.	 STORE	Rengøringsdag	kl.	9.00
	 	
	 1.	 STANDERHEJSNING	kl.	10.00	

	 1.	 STANDERHEJSNING	KL.	10.00
	 5.	 Skærtorsdagstur	til	Ryå
	21.-22.	Roskole	-	hold	1

	12.-13.	Roskole	-	hold	2

	16.	 Styrmandskursus
	22.-24.	“ViRorDanmarkRundt”

Tjek www.aalborgroklub.dk

MARTS:

	AKTIVITETS
	KALENDER:

ARIL:

MAJ:

JUNI:

RETTELSE: 
Sætternissen havde været på spil i sidste 
nr. af robladet. Under mærkedage havde 
vi ved en fejltagelse givet Oluf Jørgensen, 
kendt fra Trio Van GAR, et mellemnavn, 
som rettelig tilhører Oluf “Daffy” Ander-
sen. Vi undskylder hermed fadæsen.
  Redaktionen
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09.00 - med morgenbord - og morgenparole 
fra Erling. Vi ser frem til et traditionsrigt stort 
fremmøde, så klubben bliver helt klar til den 
nye sæson.

Som nævnt på generalforsamlingen skal Pro-
jekt25 version 2 rende af  stabelen tillige med 
et nyt medlemstilbud - Struktureret træning

- for de der gerne vil have sved på panden
- for de der gerne vil have sikker motion og  
 socialt samvær

Det strukturerede består - uanset vejrforhold-
ene - hver uge - af  
- Romotions- og træningsprogrammer, 
 der sikrer forbedret kondition 
- Sikker motion på faste tidspunkter.

Det bliver spændende at følge dette tiltag, 
som man har haft stor succes med i andre 
roklubber.

Find allerede nu det klargjorte rotøj frem, så 
du er med fra starten af  sæsonen. 

 Ro motion ER go’ motion ...

 Vi ses i klubben !

Nyt 8GP koncept
Af  Jens Brandt

Så kom det nye 8GP/4GP koncept.

Læs mere om det her:

http://www.roning.dk/da/Nyhed-
er/2012/01/Nyt%208GP%20kon-
cept.aspx

Det nye er at 1x helt udgår til fordel for en 
ekstra 2x.
Der vil så blive en heatinddeling i de små 
både, i forhold til placeringen i den store 
bådtype.
Der roes igen 1000m, så alle kommer til at ro 
2 x 1000m på en løbsdag.
Det overvejes at lave en ekstra finale for de, 
der har vundet hver division.
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Standerhejsning
SØNDAG 1. APRIL KL. 10.00

 Store rengøringsdag
 lørdag den 24. marts kl. 9.00
 hvor der er morgenbord i opholdsstuen.
 
Deltag fra morgenstunden og lad os vise vores 
formåen, således at standerhejsningen kan blive 
en festdag.
 
Med rosportslig hilsen
formand
Karsten Holt

Husk

Vel mødt i 

Aalborg Roklub!
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Hvert år kommer det bag 
på dirigenten
Tilstrømningen til årets generalforsamling 
begyndte længe før kl. 19. Et par minutter før 
klokken faldt i slag, udbrød et lige ankommet 
medlem: ”Det er da helt vildt så populært det 
her arrangement er.”  50 fremmødte med-
lemmer bekræftede udsagnet.
Præcis kl. 19 ringede formanden med den 
malmfulde dirigentklokke og opfordrede 
medlemmerne til at synkronisere deres ure 
efter denne klokke. En diskret markering af  
bestyrelsens høje præcisionsniveau, der dog 
ikke medførte at nogen af  de tilstedeværende 
stillede deres ure.
Karsten Holt bød velkommen til årets gene-
ralforsamling og takkede jubilæumsotterens 
roere for at have forberedt det klassiske trak-
tement, kaffebrygning og smøring af  oste- og 

rullepølsemadder. Hermed kunne besty-
relsen fralægge sig ethvert ansvar for - eksem-
pelvis - manglende rød og grøn peberfrugt på 
ostemadderne.  
Karsten var så klar til at gøre talerstolen til 
dirigentpodie. Niels Erik Hofman blev ind-
stillet af  bestyrelsen og valgt ved akklama-
tion. Hof  takkede for hvervet, der med hans 
ord: ”som sædvanligt kom bag på mig.” Diri-
genten kunne konstatere, at generalforsam-
lingen var lovligt indvarslet og gav derefter 
ordet til formanden, der på bestyrelsens veg-
ne berettede om den forløbne sæson.

Mange skibe blev sat i søen:
Formandens beretning for 
jubilæumsåret
Jubilæumssæsonen blev en stor sæson for 
Aalborg Roklub. Portene blev åbnet til ”de 
hellige haller” og klubben fik besøg af  rigtig 
mange gæster fra ind- og udland. 
Sæsonen bar af  gode grunde præg af  de 
mange jubilæumsaktiviteter, hvor jubi-
læumsskriftet satte sit helt eget historiske 
punktum. 
TAK til gæster fra Aalborg Kommune, SIFA, 
DFfR, vore naboklubber, tidligere og nu-
værende medlemmer, der hver på sin måde 
bidrog til at hæve stemningen og gøre sæ-

Aalborg Roklubs 
generalforsamling 
tirsdag 7. februar 2012 

Referat:
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sonen/ jubilæet historisk. TAK til medlem-
merne for den store indsats sæsonen igennem 
og til den øvrige bestyrelse for et godt og kon-
struktivt samarbejde. Det blev en sæson, hvor 
klubbens kultur, traditioner og sammenhold 
blev sat på prøve - og bestod med glans! 

Bestyrelsens indgangsvinkel til sæsonen og 
de enkelte arrangementer var, at alt skulle 
ligne en million! Vi mener vi nåede dette 
mål.  Vi var helt klar over, at forventningerne 
var store, og der kun var ét skud i bøssen. 
Og dette skud skulle ramme plet første gang. 
De første spadestik til jubilæumsåret startede 
derfor allerede i foråret 2010, da et orkester, 
der kunne spille højt nok til alle de mange 
gæster, blev hyret.

Traditionen tro blev sæsonen skudt i gang 
med standerhejsningen, der blev afholdt med 
mange gæster og ”åbent hus” i opholdsstuen. 
Vejret var med os og tilstrømningen var stor 
og opholdsstuen ikke stor nok til at rumme 
alle. Folk stod helt ude på trapperne - ikke 
for at ryge, blev der indskudt fra salen. En 
mere festlig start på sæsonen kunne vi ikke 
drømme om. 

Som bekendt afholdtes tillige 
 -  Jubilæumsreception på klubbens 
  fødselsdag den 27. august 
 -  Jubilæumsfest for medlemmerne med  
  ledsagere – samme dag 
 -  Kanindåb for første gang i flere år 

ALLE arrangementer bar tydeligt præg af  
de grundige forberedelser, der lå forud - men 
bar i særdeleshed præg af  den store opbakn-
ing, når bestyrelsen kaldte. 
Som nævnt satte udgivelsen af  klubbens jubi-
læumsskrift sit eget helt specielle punktum for 
jubilæumsåret/ sæsonen.  Skriftet er i sig selv 
guld værd for roklubben, da det med al øn-
skelig tydelighed beskriver klubbens historie, 
kultur og traditioner på bedste vis. At skriftet 
tillige er et teknisk studie værd - velskrevet, 
formidabel redigering og trykketeknik plac-
erer skriftet i sin helt egen liga. KÆMPE 
TAK til JUBI-redaktionen for indsatsen og 
en lige så stor TAK til Svend Johansen for 
den store økonomiske håndsrækning, der 
gjorde projektet muligt.  

Jeg er ikke et åretag i tvivl om, at skriftet vil 
blive studeret flittigt i mange år frem. 

Og sammenlagt roede vi lidt
længere end jorden rundt:
Rosæsonen 2011: Sæsonen har været 
præget af  megen aktivitet på land som på 
vand. På trods af  den store indsats på land 
omkring klargøring af  klubhuset og omgi-
velserne til de forskellige arrangementer, så 
blev der roet i alt 44.985 km, næsten 45.000 
km - hvilket er det største kilometertal de se-
neste 25 år - 2009 dog undtaget. Og hvor var 
det flot at skue ud over den velordnede både-
park, der blev præsenteret ved jubilæumsre-
ceptionen. Klubben har købt en nye både, en 
gigbåd og en outrigger. Der har været afholdt 
roskole, kaninlangtur og scullerskole. Og 
klubben har deltaget i Copenhagen Harbour 
race i otter. 

Projekt25 skulle stå sin prøve. Målet var 
25 blivende medlemmer. Måneders kon-
centreret forberedelse skulle føres ud i livet. 
Indsatsen resulterede i 15 nye medlemmer, 
der alle stadig befinder sig i medlemskredsen. 
Et godt initiativ blev belønnet med et flot re-
sultat. TAK til ’Projekt 25’ for initiativet og 
indsatsen. 
Det blev også året hvor roklubbens 
medlemsblad nåede nye højder såvel i tryk 
som i farver. 
Jeg er sikker på, at medlemsbladet stadig kan 
skabe stor interesse, når det dumper gennem 
medlemmernes postkasser. Det trykte blad 
kan ikke erstattes af  et elektronisk, hvilket 
blev bekræftet af  ytringer fra salen.
Det blev også året hvor Aalborg Regattaen 
fandt sit endeligt. Regattaen har eksisteret 
gennem 52 år, og det er vemodigt, at regat-
taen ikke længere vil blive afholdt. Der har 
flere imidlertid flere gange været mangel på 
tilmeldinger. Jeg er sikker på, at erfaringerne 
og traditionerne vil bringe ”et arrangement” 
mod nye horisonter, når Aalborg klubberne 
i fællesskab finder en passende afløser - 
forhåbentlig allerede i 2012. TAK til regat-
taudvalget og i særdeleshed til de af  klubbens 
medlemmer, der gennem årene har ydet en 
kæmpe indsats i afviklingen af  regattaen. 
Endelig har roklubben være aktiv i forbin-
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delse med nedlæggelsen af  Nordjysk kreds 
og etableringen af  et Nordjysk Ronetværk 
bestående af  stort set samme klubber som 
var medlemmer af  Nordjysk kreds. Også 
Fur-hytten har fundet sin fremtid i dette nye 
ronetværk. I klubben kan vi nu kigge mod 
Fur som udflugtsmål. Nok er Aalborg Roklub 
medlem af  Nordjysk Ronetværk; men der er 
åbnet for at indgå i netværk med f.eks. køben-
havnske klubber. 

Økonomien i detaljer vil økonomichefen 
redegøre for. Og det bliver ikke kedeligt at 
høre Aage fremlægge regnskabet. Han er var-
met op. Bestyrelsen lagde inden sæsonen et 
detaljeret budget for jubilæumsaktiviteterne, 
som der løbende blev fulgt benhårdt op på. 

Også kontingentet har haft megen fokus 
(specielt overgangen til to årlige indbetalin-
ger) og restancerne er nu nedbragt til et ab-
solut minimum. 

Afsluttende kommentar 
At vi er i besiddelse af  en ”splendid” roklub 
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 kæmpe 
tak for indsatsen i 2011. Mange skibe blev 
sat i søen, og alle kom i havn. Beretningen 
blev hilst af  et markant bifald, og dirigen-
ten kunne konkludere, at den var godkendt. 
Derefter gav Hof  ordet til økonomichefen. 

En sang fra de varme lande: 
Fremlæggelse af  det reviderede 
regnskab til godkendelse:
I sin egenskab af  økonomichef  med man-
geårig erfaring fra sygehuset indledte Aage 
med en lille historie fra tidligere på dagen. 
Han fortalte, at han mødte en kollega og 
udtrykte lidt nervøsitet over at skulle frem-
lægge et regnskab med et stort underskud. 
Kollegaen svarede: ”Hvorfor det? Det har du 
jo gjort i mange år!”
Underskuddet på driftsregnskabet er på ca. 
110.000 kr. (Præcise tal fremgår af  det om-
delte, reviderede regnskab). Dette underskud 

førte den solbrune hovedkasserer, der lige 
var vendt hjem fra Tenerife til at ”synge en 
sang fra de varme lande.” En sang med tal-
spækkede strofer: Der er brugt meget mere 
end budgetteret på vedligeholdelse materiel 
(ca. 20.000 kr.), på indkøb af  de to nye både, 
to bådvogne og årer (godt 50.000 kr.) samt 
på husets drift (godt 50.000 kr.). Til jubilæet 
var der budgetteret med en udgift på 50.000 
kr. Der er brugt 17-18.000 kr. ekstra, men 
i pengegaver er der indgået et beløb, der 
dækker udgifterne. Svends store tilskud til 
trykningen af  jubilæumsskriftet er ikke med-
taget i regnskabet. Aage nævnte, at han er 
begyndt at lave en oversigt over økonomien i 
de enkelte arrangementer. Det skal opdyrkes 
i de kommende år. 
Aage afsluttede med at fortælle, at han 
belært af  erfaringer fra sin første regnskabs-
aflæggelse som stand-in for sin far, havde af-
stået fra at læse alle tal op. Men, herregud 
det drejer sig jo blot om et par hundrede tal. 
Inden der blev åbnet for spørgsmål fra salen, 
sagde Aage for at få lidt medlidenhed, at revi-
sorerne havde været onde ved ham; men han 
nævnte ikke, at ondskaben fortog sig under 
bespisningen.

Økonomichef  Aage Vest`s rappe og kontante fremlægn-
ing af  driftsregnskab, blev trods røde tal på bundlinien, 
godkendt af  generalforsamlingen. Aage`s redegørelse 
dannede baggrund for en efterfølgende enstemmigved-
tagelse af  kontingentforhøjelse.
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Peter Laubek spurgte, om indtægterne fra 
salget af  jubilæumsskriftet var med i regn-
skabet. Aage svarede, at indtægten fra 76 
solgte eksemplarer er med under posten jubi-
læumsskrift. Peter spurgte endvidere til por-
toudgifter for Robladet. Grunden til de lave 
udgifter på 2.600 kr. var et ret stort tilskud 
fra Bladfonden, et tilskud, der desværre re-
duceres i årene fremover. Driftsregnskabet 
for 2011 kunne dirigenten hermed betragte 
som godkendt.

Et transatlantisk indlæg: 
Indkomne forslag:
Der var kommet et forslag til ændring af  
vedtægter fra Henrik Vejlstrup. Dirigenten 
præsenterede kort forslagets indhold. For-
slaget i sin helhed lyder:

Ændre § 11 Medlems pligt
Ethvert medlem er forpligtiget til nøje at 
sætte sig ind i klubbens love og reglementer, 
og at efterkomme gældende bestemmelser, og 
stille 8 timer om året til rådighed for frivil-
lige opgaver, dette udgør et minimum årligt 
bidrag for at opretholde medlemskabet i god 
status. I overtrædelsestilfælde er bestyrelsen 
berettiget til at formene medlemmer adgang 
til klubhuset og bådene for et nærmere fastsat 
tidsrum. Ved skader på materiel, grund, hus 
og inventar foranlediget af  grov uagtsomhed, 
kan bestyrelsen pålægge skadevolderne at 

udrede et erstatningsbeløb.
Er der i anledning af  overtrædelse af  love 
og reglement pålagt et medlem en bøde el-
ler udredelse af  erstatning for påførte skader, 
kan den pågældende formenes adgang til 
klubhuset og bådene, indtil beløbet er betalt. 
Niels Erik Hofman sammenfattede forslaget 
til, at der skal initieres en slags ’samfunds-
tjeneste’ i roklubben. Primært for at sikre, at 
der er medlemmer, der tager sig af  de nye 
roere. Derefter reflekterede han lidt over, om 
formanden skal administrere det eller om der 
skal sættes et stempelur op. Michael Richter 
erklærede, at vi har aftjent vores samfunds-
pligt, og at forslaget var lidt ”old school”. 
Lidt mere billedligt udtrykte han, at det hele 
glider i saunaen – undtagen døren, blev det 
bemærket. Men den bemærkning havde ikke 
længere nogen gang på de nye klinker. Simon 
Lyngshede fandt, at det var et smukt forslag, 
men rent administrativt kunne det ikke fun-
gere. 
Finn Jensen fabulerede muntert over, at alle 
kunne udstyres med en fodlænke, hvorefter 
Niels Østergaard påpegede, at vi bør fort-
sætte ad den vej, vi er inde på: Der er mange, 
der har været særdeles aktive i løbet af  året, 
og klubben har været præget af  en fælles ånd, 
som vil fortsætte. 
Herefter kunne dirigenten konkludere, at 
Henrik Vejlstrup - forståeligt nok - ikke havde 
fingeren på pulsen, og at forslaget bortfaldt, 
da ingen kunne tilslutte sig det. 
Peter Laubek opfordredes til at formulere 
svaret til Henrik Vejlstrup.

Struktureret roning og motion: 
Bestyrelsens planer for den 
kommende sæson:
Inden formanden startede sin fremlæggelse 
af  planerne, henledte han opmærksomheden 
på, at jubilæumsskriftet sælges i aften, hoved-
kassereren er jo til stede.
Efter et travlt jubilæumsår går vi en sæson 

Ihukommende sin tid som sparemærkesælger i Folkesko-
len gjorde klubbens El-Star Michael Richter medlem-
merne opmærksom på, at mange bække små ... Derfor 
tilmeld jer ForeningsEl, støt klubben økonomisk og bliv 
ven med Aage Vest !
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i møde, hvor vi igen kan fokusere på rosæ-
sonen/ roning. Overskriften for den sæson 
lyder: Flere skal bidrage og konsolidering! 
Klubbens fundamenter skal med en fokuseret 
indsats styrkes gennem det næste par år. Kon-
solidering omhandler klubbens økonomi, 
som skal forbedres - og medlemmerne, som 
vi skal have flere af. Klubbens økonomi skal 
styrkes. Dette kan bl.a. ske gennem en kon-
tingentforhøjelse. Med de tilbud Aalborg 
Roklub i dag har til sine medlemmer er det, 
trods en kontingentforhøjelse meget billigt at 
være medlem i AR. Det er jo en klub, der 
i princippet har åbent alle døgnets 24 timer 
365 dage om året. Det enkelte medlem be-
stemmer selv, hvor megen valuta han vil have 
for pengene. At være medlem i AR er over-
ordentligt billigt i forhold til andre klubber. 
Hertil replicerede Anders Qvistorff, at det 
er derfor, vi har meldt os ind her. Karsten 
mente dog, at det også måtte være på grund 
af  bestyrelsen. 
Når dette med en ønsket kontingentforhøjelse 
er sagt, er der ingen tvivl om, at vi skal blive 
dygtigere og bedre til at finde midler udenfor 
klubben. Dette arbejde vil også blive inten-
siveret i den kommende sæson. Og vi skal, 
som sagt, have flere medlemmer. 
Projekt25 viste i den forgangne sæson sit 
værd. En velforberedt og fokuseret indsats 
bar frugt med hele 15 nye medlemmer. Pro-
jekt25 fortsætter og har naturligvis fortsat be-
hov for, at klubbens medlemmer bakker op 
og tilbyder deres hjælp.  Projektet fortsættes i 
de kommende to sæsoner, hvor vi kan trække 
på gruppens ressourcer. 
Alle medlemmer skal naturligvis have mu-
lighed for at komme ud at ro! Det kan imid-
lertid være svært for de nye roere, der ikke 
har slået rødder på forskellige rohold.  Det 
har vi nu hørt gennem mange år - senest ved 
denne generalforsamlings forslag fra Henrik 
Vejlstrup - og NU må det være slut. Her skal 
roklubbens medlemmer træde i karakter og 
tilbyde deres hjælp. (Blandt andet om det 
vil vi kunne læse i et endnu tykkere jubi-
læumsskrift om 25 år.)

Bestyrelsen forestiller sig, at dette kan gøres 
ved hjælp af  struktureret roning og motion 
- for dem der gerne vil have sved på panden 

- for dem der gerne vil have motion og 
 socialt samvær 
Det strukturerede består - uanset vejrforhold-
ene - hver uge - af  
- Romotions- og træningsprogrammer, der  
 sikrer forbedret kondition 
- Sikker motion på faste tidspunkter. 
Endelig skal kræfterne fokuseres på at opbyg-
ge og støtte et fundament af  instruktører, sty-
rmænd og hjælpere i øvrigt. Skolebæn-kene 
skal fyldes på de forskellige uddannelsestil-
bud. 
Det kan jo blive et lidt tomt år - uden de store 
arrangementer og fester. Der er imidlertid 
trøst at hente. Roklubbens medlemsblad 
fylder 70 år i 2012 - og med den skrivek-
løe redaktionen har udvist omkring jubi-
læumsskriftet, så er jeg sikker på, at der ven-
ter festlig læsning af  medlemsbladet gennem 
sæsonen. 

Covering the Waterfront: 
Søsportsvej og DFfR
Formanden fortsatte: Som nævnt i beretnin-
gen skal vi sammen med ADR og ÆGIR 
finde en passende erstatning for Aalborg 
Regattaen. Det arbejde er allerede igangsat.  
Jeg var til møde i går med repræsentanter for 
Aalborg Kommune og alle søsportsforenin-
ger, og dem er der mange af. Der er planlagt 
et arrangement til lands og til vands midt i 
juni på Honnørkajen med orkester og scener. 
Endvidere skal vi sammen med ADR fort-
sætte det gode samarbejde med fællesture 
og (måske) fælles kanindåb. Endelig skal vi 
naturligvis slutte op om arbejdet i det nyeta-
blerede ronetværk, der er erstatningen for 
Nordjysk Kreds. Aalborg Roklub er ”medej-
er ”af  Fur-hytten, som vi appellerer til, bliver 
flittigt brugt. Sluttelig skal det fra bestyrelsens 
side lyde et ønske om en aktiv og gerne fes-
tlig rosæson 2012. - Der er altid oplevelser i 
kølvandet i Aalborg Roklub.  
Dirigenten åbnede herefter for debat med 
John Terp som den første spørger: Hvad bli-
ver indholdet af  denne (nye) Aalborg regatta. 
Karsten svarede indledningsvis, at kom-
munen havde sendt et forslag til alle søsports-
foreninger, og at den har et stort budget til 
arrangementet, der skal finde sted de næste 
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tre år. Aalborg Kommune har taget kontakt 
til klasse A både fra Tall Ships Race og en 
række mindre sejlbåde såsomJens Krogh 
og Loa. Hvad roklubberne vil bidrage med 
er helt op til os. Det kan for eksempel være, 
at tilskuerne kan få en rotur, hvilket vil stille 
krav til en slingers og andet. 
Michael Richter spurgte: Hvem er det, vi 
skal henvende os til? De studerende? Karsten 
svarede, at vi har en måned til at udtænke, 
hvad vi kan byde ind med, men vi skal træde 
forsigtigt. Vi skal være bevidste om, hvad vi 
vil have ud af  det. 
John Terp var beroliget af, at det ikke er 
roklubberne, der skal stå for hele dette pro-
jekt. Søren Borgstrøm præciserede, at det 
ikke drejede sig om hvervning af  nye med-
lemmer, men om branding. 
Peter Laubek erindrede en uheldig begiven-
hed med en otter og en for kort slingers, der 
dog fik Ib Stetter i Folketinget.  
Et andet emne var vedligeholdelse og brug 
af  Fur-hytten. Vedligeholdelsen kommer ikke 
til at belaste Aalborg Roklub økonomisk. Al-
lan Pedersen oplyste, at Nordjysk Ronetværk 
og Fur-hytten ikke er helt det samme, nogle 
klubber er med i Fur-hytten, men ikke med 
i Nordjysk Ronetværk. Fur-hytten ejes af  en 
selvstændig forening. 
Ulrik Saxager ville gerne vide, om Fur-hytten 
er optaget næsten hele tiden, og Svend Lang-
er spurgte om, hvem der står for den daglige 
drift og vedligeholdelse, når hytten er sat i 
stand. Foreningen Fur-hytten varetager drif-
ten og administrationen af  Hytten. Leje af  
hytten sker via Skive Roklub. Allan fortalte, 
at hyttebrugerne selv betaler hos udlejeren.  
50 kr. pr. roer pr. nat. I øvrigt har Nordjysk 
Netværk en tur i år fra Fur Bådelaug.

Måske kommer de fra 
græsrødderne? 
En ungdomsafdeling og kapafdeling
Poul Wendt spurgte, om vi slet ikke skal røre 
ved spørgsmålet om en ungdomsafdeling. 
Karsten svarede, at vi skal træde varsomt og 
sikkert, og at vi fokuserer på at få flere senior-
roere, også i de kommende år. Vi har en ung-
domslederpost i bestyrelsen; men vi har ikke 
ønske om besættelse af  denne inden for de 

næste tre til fem år. Peter Laubek ønskede at 
vide, om generalforsamlingen støttede besty-
relsens indstilling. Eller om der er der ventil. 
Flemming Due vurderede, at vi hverken har 
de økonomiske eller menneskelige ressourcer 
til at gennemføre det. Men er der en, der 
brænder for det, bliver han modtaget med 
åbne arme. Bjarne Petersen fremhævede, at 
en ungdomsafdeling kræver en græsrodsbe-
vægelse, og når den kommer, bør bestyrelsen 
give denne bevægelse råderum.
Karsten understregede, at bestyrelsen gerne 
vil støtte de første skridt til at udvikle denne 
og en kapafdeling, der knytter medlem-
merne, herunder nye seniorroere godt til 
klubben. Han var enig med Bjarne i idéen 
om et græsrodsinitiativ.  
I den forbindelse nævnte Søren Borgstrøm, 
at Projekt 25 startede som græsrodsbevægelse 
og fik stor opbakning fra bestyrelsen. Det 
kræver benarbejde at få de nye ind på de eta-
blerede hold. De tilhører en lidt yngre gene-
ration end os, der sidder her. 
John Terp ønskede ført til referat, at be-
styrelsen ikke vil modarbejde en græs-
rodsbevægelse, der arbejder på udvikle en 
ungdomsafdeling. Et sådant initiativ vil 
naturligvis glæde bestyrelsen. 
Jens Christian Jensen foreslog som alternativ 
til at købe nye både, at klubben hyrer en ung 
fyr - mod betaling - til at komme et par efter-
middage. Fra bestyrelsen blev det fremhævet, 
at mange gør et stort stykke ulønnet arbejde, 
og at det derfor kan være et problem at lønne 
nogle enkelte. Jens Christian henviste til erfa-
ringer fra en badmintonklub, hvor der ikke 
var problemer med at betale et par unge - 
uden at nogen andre fik penge.
Anders Qvistorff  spurgte, hvor mange men-
nesker det kræver at ’køre’ en ungdomsafde-
ling. Flemming Due lagde i sit svar vægt, at 
den nødvendige forældrekontakt kræver et 
omfattende arbejde. 

Visnede græsrødder spirer 
måske igen
Ulrik Saxager spurgte, hvorfor kaproningen 
døde hen. Og dirigenten svarede: ”Fordi 
græsrødderne visnede.”
Dette uddybede Bjarne Petersen med hen-
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visning til klubbens historiske erfaring: Når 
profilen, alias ildsjælen falder fra opløses 
gruppen omkring ham. Kaproning kræver 
nærmest en fuldtidsstilling. Vi kan starte i det 
små og komme ind i et kaproningsnetværk. 
Limfjorden er ikke velegnet til kaproning. 
Starter vi, skal vi nok ikke satse på den ab-
solutte top. Talenter skal skubbes videre, dvs. 
over i klubber med kaproningskapacitet. Et 
initiativ i det små kunne være at genopfriske 
universitetsmatcherne, gymnasiematcherne. 
Flemming Due bragte det økonomiske aspekt 
på bane: I Ægir bruges der brutto 70.000 kr. 
på kaproning. Poul Wendt bevarede nogen 
optimisme: ”Vi kan komme igen med en kap-
afdeling ad åre.” 
Dirigenten konkluderede, at generalforsam-
lingen nu har givet bestyrelsen dagens input 
til (fremtidige) ungdoms- og kapafdelinger.

Samtale fremmer forståelsen: 
Økonomichefens fremlæggelse 
af  budget 2012
Aage Vest Petersen fremlagde to budget-
forslag, det ene havde som forudsætning en 
uændret kontingentsats, det andet havde den 
nedenfor angivne, af  bestyrelsen indstillede 
kontingentforhøjelse som udgangspunkt. De 
kritiske poster i budgettet er drift og vedlige-
holdelse af  huset, anskaffelse af  materiel og 
vedligeholdelse af  bådparken. Bådparken 
har en skønnet nyværdi på 3,4 millioner kro-
ner, og afhængigt af  bådenes gennemsnitlige 
levetid bør der afsættes en procentdel af  
denne nyværdi årligt. Eksempelvis vil en gen-
nemsnitlig levetid på 40 år kræve et beløb på 
85.000 kr. årligt.
Med den foreslåede kontingentforhøjelse vil 
der kunne rettes lidt op på de ovenstående 
mankoposter, og der vil kunne bruges flere 
penge på kaproningsbanerne (med egenbeta-
ling for transport). Endvidere vil kursusbud-
gettet blive større – i overensstemmelse med 
målene for Projekt 25’s fortsættelse.
Med hensyn til udgifter generelt var der det 
positive, at udfasningen af  gamle både og re-
vision af  bådlisten har medført en markant 
nedsættelse af  klubbens lystfartøjsforsikring.  
Aage sluttede sin gennemgang med ordene: 
”Denne bliver ikke den sidste kontingent-

forhøjelse.”
Svend Langer ville lige sikre sig, at vi talte 
om en kontingentforhøjelse på i alt 40.000 kr. 
Aages jongleren med de to budgetvarianter 
krævede samtale for at føre til forståelse, el-
ler udtrykt med Svends ord: ”Aage, du er nu 
ikke nem.” (Det har han nu ikke helt ret i.)
John Fjeldsted spurgte, hvor mange medlem-
mer kontingentindtægten er baseret på. 185 
aktive + 30 passive, var svaret. 
Allan Pedersen ville vide, om klubben 
huskede at søge SIFA. Aage måtte svare: 
”Nej, det er et problem. Men jeg har lovet be-
styrelsen at skrive en vejledning om transport 
af  personer og både omfattende forsikringer, 
tilskud og tilsvarende, der skal huskes, inden 
man drager af.”
Ulrik Saxager var lidt overrasket over pris-
en på rengøring, næsten 60.000 kr. Erling 
Steffensen svarede indirekte på, at det er 
niveauet, og han beklagede, at vores gode 
rengøringsmand er holdt op, har ikke kunnet 
klare det på tre timer ugentligt.
Michael Richter fik den meget konstruktive 
idé at indføre støvsugerrobotter, ligesom i 
ældreforsorg. (Gad vide, hvor meget, han 
tænkte på de ældre medlemmer i denne sam-
menhæng.) (Med noget lavere stemmeføring 
kom et forslag om rengøring af  en filippinsk 
au pair, der kunne bo i gæstehytten.) 
Dirigenten vendte opmærksomheden mod 
bestyrelsens indstilling af  en kontingent-
forhøjelse med nedenstående satsforhøjelser: 

 Fra 1.000 kr. til 1.150 kr. 
 for ungdomsroere
 Fra 1.300 kr. til 1.500 kr.
 for unge under uddannelse
 Fra 1.750 kr. til 2.000 kr. 
 for seniorer
 Fra 1.300 kr. til 1.500 kr. 
 for medlemmer over 65 år
 Fra 200 kr. til 225 kr. 
 for passive medlemmer.

Ved håndsoprækningen kunne dirigenten 
konkludere, at der var et overvældende flertal 
for denne kontingentforhøjelse. En tilsvar-
ende skov af  hænder viste et flertal for det 
budgetforslag, der er baseret på kontingent-
forhøjelsen.
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Valg og klapsalver
Formanden, Karsten Holt, havde ikke gjort 
sin sætning om villighed til genvalg færdig, før 
klapsalverne var ved at vælte ham over ende. 
Noget tilsvarende hændte logistikchefen, Er-
ling Steffensen, og rochefen, Flemming Due. 
Da Anders Ørom ikke ønskede at fortsætte, 
foreslog bestyrelsen Ulrik Saxager som kom-
munikationschef, atter applaus. 

Revisorernes evaluering 
på Kysten
Da den højtærede seniorrevisor, Børge 
Christoffersen, var på den rejse, han altid 
tager på lige efter revisionen, førte den mere 
ydmyge juniorrevisor, Poul Wendt, ordet og 
indledte med – som mange gange tidligere - 
at sige: ”Jeg er i lære hos Børge Christoffer-
sen: Han har lært mig ordene debet og kredit, 
men jeg ved ikke, hvad der står til venstre og 
til højre.” Heldigvis kunne han videregive det 
ønske, han og Børge havde udtrykt under re-
visionsevalueringen på Kysten: ”Må vi ikke 
få et år til.” 
Poul Wendt blev genvalgt in situ, Børge 
Christoffersen in absentia, til forsamlingens 
store tilfredshed.
 
Skærpelse af indsatsen ud 
for Somalias kyster og Aalborg 
Roklubs Dispositionsfond
Formanden, Finn Jensen, satte Dispositions-
fondens regnskab ind i det større perspektiv, 
som Aages sang fra de varme lande og Hen-
rik Vejlstrups transatlantiske forslag, allerede 
havde tegnet.
Den forstærkede indsats ved Somalias kyster 
havde en positiv afsmitning på skibsobliga-
tionerne, som er Dispositionsfondens største 
aktiv. Men under de almindelige herskende 
betingelser, lav indlånsrente og dårligt aktie-
marked, var det svært at forvalte formuen; 
men skibsobligationerne var altså redning-
splanken i dette ustabile ”Indiske Ocean”

Indtægterne var 8% af  kontingentind-
tægterne, 22.080,24 kr., renteindtægter på 
9.335,46 kr. og en kursgevinst på 6.582,07 
kr. Udgifterne til handelsomkostninger og 
gebyrer var på 860,60 kr. Fondens aktiver 
beløber sig til 262.264,52. kr.
Formanden blev genvalgt af  den ivrigt klap-
pende generalforsamling. 

Robåden drives af mennesker, 
der sidder modsat sejlretningen 
- eller: 
Så vender vi kajakkerne igen
Det første emne, der blev bragt op under 
eventuelt, var spørgsmålet om kontingent 
for nye medlemmer. Frederik Hansen fore-
slog fuldt kontingent fra begyndelsen for nye 
medlemmer. Niels Østergaard fortalte, at nye 
medlemmer skal betale ½ års kontingent, 
der inkluderer betaling for roskolen. Idéen er 
motivation til at få noget ud af  roskolen. Fre-
derik fandt, at det var et skridt i den rigtige 
retning med Niels’ betalingsmodel.
Jens Thorsted spurgte: ”Hvad skal der ske 
med kajakkerne?” Flemming Due indledte 
svaret med, at bestyrelsen har kigget på ki-
lometerstatistikken, der er ikke roet mange 
kajakkilometer. Endvidere fremførte Flem-
ming, at ekstraordinært tilbud, de 5 kajakker 
à 8.000 kr. øger forsikringsudgifterne og ka-
jakkerne ”fylder op” i det gamle værksted, så 

Formanden for Dispositionsfonden Finn Jensen kunne 
meddele, at fondsbestyrelsen havde støttet de U.S.A.s 

indsats mod pirateri, med henblik på at styrke kursen på 
vore skibsobligationer - hvilket var lykkedes.
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det i praksis ikke er til rådighed.
Jens Thorsted anførte, at der er kommet en 
underlig stemning hernede vedrørende ka-
jakroning. Der er jo også andre både, der 
ikke bruges. Flemming svarede, at der ligger 
både, der skal udfases og at de nyindkøbte 
både kan rigges på to måder, hvorved brugs-
mulighe-derne optimeres.  

Formanden manede rygtet om, at kajakkerne 
bliver givet væk i jorden. De bliver solgt. 
Flemming understregede, at det ikke hand-
lede om en ”kamp” mod de medlemmer, 
der har kajakrettigheder. Klubben beholder 
en eller to kajakker, som fortsat kan bruges. 
Fremover satser bestyrelsen på indkøb af  en 
pontonsculler, som vil kunne løse problemet 
med overskydende roere, der gerne vil på 
vandet.

Michael Richter foreslog at lade den gamle 
kajakdiskussion hvile, lad kajakkerne ligge i 
fire-fem år. Peter Laubek anførte, at indkø-
bet af  kajakker var en generalforsamlingsbe-
slutning, derfor kan bestyrelsen ikke tage en 
beslutning. Han opfordrede bestyrelsen til at 
fremlægge deres begrundelser i Robladet, så 
de kajakpositive kunne komme med deres ar-
gumenter. 

Søren Borgstrøm gjorde opmærksom på at 
generalforsamlingen ikke har vedtaget, hvor 
mange kajakker, der skal være, og Simon ar-
gumenterede for bestyrelsens ret til at beslutte 
ud fra vedtægterne, hvor der ikke står noget 
om kajakker. Bjarne Petersen lagde ikke skjul 
på, hvad han mener: ”Jeg er holdningsmæs-
sigt mod kajakker, ligesom mod kvinder i 
Aalborg Roklub.”

Bliv lidt længere på vandet og 
lad ringene brede sig 
Næstformand, Niels Østergaard, takkede 
alle, der i 2011 var aktive i Projekt 25 for 
deres store arbejde og opbakning. Han un-
derstregede, at projektet vil blive videreført 
og forbedret i de kommende to år. I år vil der 
blive to roskole weekender, og blandt andet 
kontingentforhøjelsen vil muliggøre en ud-
videlse af  staben af  instruktører. 
Med hensyn til rekruttering af  nye roere 

foregår det bedst fra egne rækker, personer 
man kender, arbejder sammen med, bor tæt 
på. Princippet er at lade ringene brede sig 
vandet, målet er 200 aktive medlemmer. 

Niels opfordrede alle medlemmer til at blive 
fem minutter ekstra på vandet, hver gang, 
der ros. Forlæng roturen med kost eller an-
den afstandsmarkering.  Som en ny motiva-
tionsfaktor bliver der trykt en T-shirt med 
teksten ”Klub 500”. Den gives til alle, der har 
roet mindst 500 kilometer. Endvidere vendte 
Niels tilbage til den strukturerede træning 2-3 
gange om ugen.  Til denne træning vil der 
blive lagt ugeprogrammer i båden m.m. Det 
gælder om at få sved på panden.

Så vi ror længere og lever længere. 
Formanden afsluttede den velafviklede, af-
slappede og debatrige generalforsamling 
med ordene: 

 ”Vi ror ikke for at holde os unge,  
 men for at blive gamle!” 

Til allersidst takkede formanden Anders 
Ørom for hans arbejde i bestyrelsen, Anders 
udtrykte sin glæde over at have været med i 
en dynamisk, godt samarbejdende og mun-
tert-social bestyrelse. 

Med Anders Ørom`s fratræden som kommunikation-
schef  er det slut med undervisning i eksotiske sprog ved 
bestyrelsesmøderne.
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Af  Aage Nielsen

Torsdag den 19. januar blev der ved et møde 
mellem repræsentanter for bestyrelserne for 
ADR, Ægir og AR samt regatta-udvalget 
besluttet at nedlægge Aalborg Regattaen, i 
hvert fald indtil videre. Årsagen er primært 
den ringe tilslutning til de fleste af  løbene.
Aalborg Regattaen i den kendte form star-
tede i 1959, og har igennem årene trukket 
mange kaproere til konkurrencen her i Aal-
borg. Du kan i øvrigt læse et fyldigt referat 
af  regattaens historie i det nyligt udkomne 
125 års jubilæumsskrift. I de sidste 5 - 6 år 
er deltagerantallet faldet støt, og nu til under 
smertegrænsen.
I takt med denne udvikling har vi i regattaud-
valget forsøgt at imødegå den med ændret 
løbssammensætning, bl.a. langdistanceløb, 
uden at det har flyttet noget.
På det seneste har vi forsøgt at gennemføre 
en omfattende spørgerunde i de klubber som 
hidtil har sendt roere til vores regatta. Blandt 
de relativt få tilbagemeldinger vi har mod-
taget har vi fået forskellige input som vi har 
sammenholdt med de erfaringer som er i de 3 
roklubber i Aalborg. De synes at bekræfte en 
udvikling som vi ikke kan gøre så meget ved i 
regattaudvalget.
I ”gamle” dage kom roerne ind i klubberne 
i en relativ yngre alder end de gør i dag, de 

kom, for en stor dels vedkommende, også ind 
gennem en mere eller mindre veletableret 
kaproningsafdeling. Det betød at konkur-
renceroning var en nærliggende aktivitet, 
indirekte var det deltagere til vores regatta.
I dag oplever klubberne at nye roere er ældre, 
at de nok søger motion og samvær på vandet, 
men de er ikke indstillet på at imødekomme 
de krav der stilles til et trænende romandskab 
i en kaproningsbåd med hensyn til frekvens 
og regelmæssighed. De søger en mere indi-
viduel roform.
I svarene vi har modtaget siges det således: 
”Vi har ingen unge roere længere, og dem vi 
har, gider ikke kaproning.” ”Der er mange 
som hellere vil ud i en kajak.”
Vi har i udvalget drøftet mange forskellige 
tiltag som evt. kan gøres for at lokke flere 
mennesker på vandet ved vores regatta, med 
mange af  dem vil kræve en betydelig indsats, 
især fra bestyrelserne, og udbyttet vil måske 
være for ringe. Fra de to medlemmer af  ud-
valget som er fra AR har argumentet været, 
at dem vi vil arrangere regatta for skal være 
etablerede roere i roklubber, både af  hensyn 
til romateriellet og til det forudgående arbe-
jde der kræves for at få andre deltagere på 
vandet.
På mødet i ADR den 19. januar var der 
enighed om at indstille aktiviteten, og der 
blev udtrykt stor tilfredshed med det store ar-
bejde som udvalget havde udført gennem de 
mange år. Tiderne ændrer sig jo, og vi må ar-
bejde for de roere som melder sig i klubberne, 
og ikke for dem som engang havde været der. 
Vi kan glæde os over at de 3 roklubber gen-
nem snart 53 år har gennemført en fælles 
roaktivitet til glæde for mange roere.

En epoke i Aalborgs 
rohistorie er slut
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Af  Niels Østergård

Det er inde i tiden, at man skal motionere 
minimum en halv time 5 dage om ugen. Vel 
at mærke halve timer, hvor man får pulsen op 
og mærker sveden springe. Vi prøver nu i Aal-
borg Roklub at sætte det lidt i system ved at 
tilbyde programmer beregnet til træning på 
åbent vand med det formål at få pulsen op, 
at få kredsløbet i omdrejninger og få velværet 
i højsæde. Vi vil forsøge at gøre det på en 
måde så de der ønsker det kan deltage. Der er 
ingen tvang til at deltage og programmerne 
kan også benyttes uden væsentlig instruktion. 
Vi kalder det Sved På Panden motion - altså 
kort og godt SPP-motion eller SPP-træning 
om man vil. Det er planen at der skal sættes 
hold tirsdage kl. 18.00 og torsdage kl. 18.00. 
Selvfølgelig kan man, hvis man har lyst, også 
benytte programmerne på andre tidspunkter, 
men på de annoncerede tidspunkter vil du 
møde medlemmer, som er interesseret i at få 
svedt igennem i et par timer. Programmerne 
er sådan sammensat at bådholdene gennem-
går en kort opvarmning, hvor alle får gang i 
musklerne så de er klar til nye udfordringer. 
Herefter går holdene i gang med program-
merne. Det er programmer som vil variere 
i kadence, kraft og tempo. Efter endt pro-
gram afroes der, øves teknik osv. Hvis vejret 
ikke arter sig på dagene er det ikke meningen 
at man så blot skal gå hjem - næh nej der 
er svedgaranti. I så fald går man i motions-

centret og gennemfører programmerne i 
romaskinerne, på spinningscyklerne eller 
arbejder på anden måde med at få pulsen 
op. Som tidligere nævnt vil programmerne 
være at finde i bådhallen. De vil variere fra 
uge til uge. I lamineret tilstand vil de være 
egnet til at tage med på vandet, så der er ikke 
nogen undskyldninger for ikke at tage dem 
med. Der vil være en kort beskrivelse af  pro-
grammets beskaffenhed, så alle skulle kunne 
forstå hvad der skal laves. De som i vinterens 
løb har benyttet sig af  programmerne i mo-
tionsrummet vil kunne nikke genkendende 
til SPP-programmerne, idet det ligger tæt 
op ad disse. Det skal understreges at dette er 
et tilbud og at det ikke er nogen konkurrent 
til fællesroningen som finder sted mandage 
kl.1800, onsdage kl.1800 og lørdage kl. 0700.

  Vel mødt til SPP.

SPP-motion
	er	go’	motion
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Så er generalforsamlingen i den hæderkro-
nede forening vel overstået. Den forudgående 
spisning af  den traditionsbundne menu for-
løb under fredelige former. Op til generalfor-
samlingen følte bestyrelsen sig under et vist 
pres for at skaffe det rette tilbehør til fisken. 
Men heldigvis havde Peter Laubek gode 
forbindelser til HG5 i Hirtshals, det resul-
terede i 20 kg torsk med rogn og det hele. 
Vores kok Sanne kunne så gøre arbejdet fær-
dig, således at der ikke lød en eneste klage fra 

den kvalitetsbevidste forsamling. Der var i 
øvrigt mødt 36 roere frem til arrangementet.
Efter spisningen og før generalforsamlingen 
blev der afholdt optagelsesceremoni for 2 nye 

general-
forsamling
onsdag 23. februar 2012
Af  Aage Nielsen
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medlemmer af  den agtværdige forening. Det 
var Frederik Hansen og Leif  Sørensen som 
under Karl Johans kyndige ledelse blev ind-
lemmet i foreningen.
Børge Christoffersen blev lige hjemvendt fra 
en længere rejse og uden sværdslag valgt som 
dirigent. Han kunne konstatere at general-
forsamlingen var lovlig og funktionsdygtig. 
Kendetegnende for den mætte forsamling så 
blev formandens beretning for det forgangne 
år ikke kommenteret men godkendt.  Kasse-
reren gennemgik det reviderede regnskab, og 
udover et par spage bemærkninger blev regn-
skabet godkendt.
Der var ingen indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen: John havde bebudet sin 
afgang, og da kasserer Aage Vest ifølge John 
havde begået faneflugt ved at lade sig vælge 
til kasserer i underafdelingen måtte Aage 
Vest også forlade bestyrelsen. Generalfor-
samlingen accepterede bestyrelsens fore-
slåede kandidater, således blev Aage Nielsen 
valgt som formand, og Ole Sloth Andersen 
samt Jørn Bertelsen blev nyvalgte bestyrelses-
medlemmer.

Der var genvalg af  revisorer således at Poul 
Erik og Karl Johan fortsat er foreningens re-
visorer.
Under eventuelt gav Torben Broe udtryk 
for ønsket om en betalingsring omkring AR, 
hertil ytrede Aage Vest ønsket om at beløbet 
skulle falde når man forlod AR. Peter Laubek 
ønskede et tilskud fra GAR til en ny kajak, 
medens John Terp fandt dette ønske unfair. 
Således opildnede til fortsatte seriøse diskus-
sioner i denne forening kunne de forsamlede 
udbringe et leve for GAR.
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Af  Povl Wendt

Lørdag d. 28 januar 2012, drog hele familien 
til indendørsroning i Gladsaxe hallen. For de 
ikke vidende skal jeg gøre opmærksom på, at 
indendørsmesterskaberne i roning foregår i 
romaskiner. Mange har spurgt om det ikke 
er kedeligt at overvære. Til disse kan jeg kun 
sige NEJ. Det er drønspændende.
Der konkurreres i mange forskellige klasser. 
De helt nye i den yngste klasse, juniorer, se-
niorer, veteraner og eliteroere. Der bliver i 
den grad gået til den. Ofte så meget, at en-
kelte må opgive midt i løbet, andre ligger 
efter målet totalt smadret ved maskinerne. 
I den tunge åbne klasse for eliteroere deltog 
Jens Olav Dahlgaard, der startede med ro-
ning i Aalborg Roklub. Jens Olav blev ved sin 
flytning til København medlem af  Bagsværd 
Roklub. Han blev i 2011 dansk mester i den 
tunge klasse, og var derfor udråbt til favorit. 
Jens Olav roede et fantastisk løb og vandt i en 
særdeles flot tid. Endnu engang dansk mester.
Det folk ventede mest på var løbet i den lette 

åbne klasse for herrer. Her deltog mange ver-
densmestre, vindere ved OL, samt mange 
andre dygtige roere. Spændingen var helt in-
tens. Det blev et løb, hvor publikum var helt 
oppe at stå. Der blev heppet, råbt og skreget 
til den store guldmedalje.
Endnu engang satte letvægtsroeren Henrik 
Stephansen verdensrekord. Sejren skal ses i 
lyset af, at så gode roere som Mads Rasmus-
sen, Eskild Ebbesen og andre dygtige roere 
deltog.
Under stævnet var der 125-års jubilæumsre-
ception i DFfR. I denne reception deltog pro-
tektor H.K.H. prinsesse Benedikte. Ud over 
at være deltager i receptionen, uddelte hun 
medaljer i nogle af  løbene. Spadserede rundt 
mellem folk i hallen og sludrede venligt.
Sidst på dagen gik jeg ud i forhallen for at se 
på forskellige effekter, der altid er til salg ved 
et sådant arrangement. Under min nøje iagt-
tagelse af  en velsiddende rodragt, mærkede 
jeg et lille puf. Forskrækket vendte jeg mig 
om og så en smilende prinsesse. Joh, noget 
kongelig har man vel lov at være.

i indendørsroning

- Joh, noget kongelig har man vel lov at være ..!
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Grafisk produktion
med fokus på miljø

Brochurer, magasiner, foldere og løsblade
Rapporter, bøger, kataloger og forretningspapirer

Print, kopi og variabelt tryk
Plakater, skilte, roll-ups og banner

Design og web-løsninger
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Et godt tilbud 
til din 
bedste ven
Af  Niels Østergaard

Vi tilbyder igen i år nye medlemmer en tur-
bo-start med en startweekend med intensiv 
roskole-   I 2012 er der 2 start-weekender. 

Nye medlemmer kan kan vælge at starte 
enten 
 21. - 22. april 
 begge dage  09:00 - 16:00
 eller 
 12. - 13. maj, 
 også 09:00 - 16:00
Dertil kommer 4 – 5 træningsaftener, hvor vi 
finpudser teknikken.

Vi laver herefter 2 - 3 ugentlige fællesronin-
ger, hvor der er faste aftaler med styrmænd, 
så vi kan sikre at alle kommer på vandet.

Efter roskolen bliver der mulighed for out-
rigger- og scullertræning. Der afholdes styr-
mandskursus inden sommerferien.

Det er nu du skal kigge rundt i din egen om-
gangskreds efter nye medlemmer - giv dem 
et godt tilbud. 

Interesserede kan læse mere på vores 
hjemmeside www.aalborgroklub.dk, hvor 
man også kan tilmelde sig roskolen.

 - husk, vi ror ikke for at holde os unge - men 
for at blive gamle.
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Verner Pedersen 
80 år
 
Verner Pedersen, 
Meteorologen, Atro-
nauten, Verner Vind 
- kært barn har mange 
navne - fylder ons-
dag den 11. april 80 
år. Verner startede i 
roklubben helt tilbage 
i 60 erne og hører med 
i den eksklusive top 
20. I de næsten 45 år har Verner været aktiv 
motionsroer på Eftermiddagsholdet. Måske 
erindrer I, at det var Verner, der i mange 
år i morgenradioen gav os oplysninger om 
dagens vejr fra sin post på Flyvestationen. 
Verner har i en årrække været medlem af  
GAR og ved årets generalforsamlinger har 

Verner brilleret med særdeles kontroversielle 
spørgsmål og forslag. I en menneskealder 
har Verner været fungerende fanebærer for 
GAR. Pludselig indsendte han en ansøgning 
om at fratræde - årsagen var, at der var alt for 
mange GAR medlemmer, der så vage ud og 
Verner kunne derfor forudse en alt for stor 
arbejdsbyrde. Resultatet blev, at foreningen 
overvejede at investere i en rollator med fane-
holder og bakgear - og teknisk support ved 
Karl Johan ! I en årrække fungerede Verner 
som hovedrevisor i GAR - også her kunne 
han skabe ravage. Et år kunne han meddele, 
at hans revisor påtegning var sket med ført 
hånd - hvilket medførte en kommentar fra 
salen - det kunne man også se ! En gener-
alforsamling med Verners tilstedeværelse 
er aldrig kedelig. Ved fødselsdagsfrokosten i 
2008 modtog Verner Pedersen 40 års nålen 
for trofast medlemskab af  Aalborg Roklub. 
 Hjertelig tillykke gamle rosvend 
 Eftermiddagsroerne

Jens Fauerholdt 
65 år 
Klubbens malerme-
ster, Jens Fauerholdt 
fylder 65 år den 17. 
april.
Aalborg Roklub har 
mange mestre. Vi har 
haft VM, NM, DM, 
og vi har stadig en 
smedemester og flere 
kalder sig maskinmes-
tre. Men kun en kan kalde sig AR`s ma-
lermester. Jens startede som roer i slutningen 
af  halvtresserne som ungdomsroer. Senere 
kaproer med “Fagerfireren” og derefter mo-
tions-og langtursroning.
Ved siden af  rosport dyrker han med Lena 
og børnene også sejlsport og engang endda 
skisport!
Og så maler han klubben blå, rød og hvid.

 Hjertelig til lykke Jens
 Dine rokammerater

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

Jens Fauerholdt Jensen 
den 17. april

Martin Martæng Olsen 
den 8. marts

Verner Pedersen 
den 11. april

65 år

Runde
fødselsdage:

75 år

80 år

- vi si’r TILLYKKE
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Anders 
Enghave
døde d. 26. februar 
efter et langt og strengt 
sygeleje. Kræfterne 
slog ikke til mere, men 
dette til trods bevarede Anders sin positive 
livsindstilling - en god bemærkning og sit 
venlige smil, når vi besøgte ham. Anders blev 
medlem af  Aalborg Roklub i begyndelsen 
af  firserne, og startede på ”Admiralholdet”, 
der dengang myndigt blev varetaget af  Berg 
Bach. Et job som Anders overtog for nogle 
år siden og udførte på forbilledlig vis med 
humor og myndighed (pisk og ros) og med 
baggrund i hans store viden om sejlads - og 
kendskab ril til en masse andre ting. Anders 
bevarede jobbet som Admiral til sin død.
Anders blev os aldrig svar skyldig i forbin-
delse med maritime spørgsmål. Han havde 
sætterskippereksamen, som bl.a. gav ham ret 
til at føre skib - vistnok op til 600 tons - vest 
for De Britiske Øer. Gjaldt det at sejle en 
lystbåd - gennem den Engelske Kanal  ud i 
Atlanterhavet og ind i Middelhavet - klarede 
Anders og hans kapsejlerbesætning - også 
det. Vi kender ham jo som optometrist  ud-
dannet brillemand – som gjorde os klarsynet. 
Men han havde også en uddannelse mere. 
Bronzemedalje fra Urmagerskolen - som 
da han manglede 3 måneder til afslutning - 
sagde til ham: ”Nu kan vi ikke lære dig mere 
gå ind og hjælp Jens Olsen med Verdensuret 
på Rådhuset.”
Gennem snart 30 år har Anders været 
medlem af  Aalborg Roklub. Det er blevet til 
mange tusinde kilometer på Limfjorden, og 
meget har han bidraget med gennem tiden. 
Timeglas og termometer i saunaen. Holdet 
forærede han glas, som hvert år blev forsynet 
med det aktuelle  medlemsnummer og en 
lanterne til de mørke morgener, var også An-
ders’ værk. Han vidste, hvordan man repa-
rerede en båd og var vanskelig at få til at god-
kende en lakering.

Da Ove Thomsen introducerede Herteforenin-
gensTræningsprogram var Anders fanebærer og 
gik forrest og startede vinterens motionspro-
gram. Et program der blev levedygtigt og sta-
dig har pæn tilslutning.
Alle, der har siddet i en båd med Anders, har 
bemærket den sympati, han skabte omkring 
sig. Med faglig indsigt og erfaring følte man 
sig tryg sammen med Anders. Hans loyalitet 
og venskab trak gode og dejlige spor, som 
gennem fællesskabet udbyggede hvad gode 
timer på Limfjorden kan give os. Vi værd-
satte Anders højt - som ven - som roer - og 
som menneske. Vore tanker går i dag til Anne 
Grethe.
Piet Hein har skrevet:
 I en tid hvor det gælder
 at ligne mange
 som har ophørt at yde
 og lært at forlange,
 er der enkelte blandt os
 man trygt kan forlang af.
ANDER VAR EN AF DE FÅ - SOM 
DER IKKE ER MANGE AF.

 Ære være Anders Enghaves minde.
 På rokammeraternes vegne
 Holger Tromholt Christensen

Strand PAVILLONEN
	 -	vi	sætter	alle	sejl	til

VESTRE	BÅDEHAVN
AALBORG

MINDEORD:
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g at Henry en isnende kold aften kører i 
roklubben og sætter en seddel op over af-
bryderen til Finnebadet, der fortæller at der 
fra næste morgen kl. 8 ikke må tændes for 
Finnebadet. Årsag:  Henry og Allan skal i 
gang med at færdigmontere skydedøren. Det 
lader sig ikke gøre hvis døren er næsten 100 
grader varm. Klokken 9 kan logistikchefen 
konstatere, at der stadig er tændt for ovnen 
i Finnebadet. Saunasynderne bliver hurtig 
klar over, at her er der ikke tale om civil cour-
age, men nærmere civil ulydighed. Henry 
finder sin gamle “Maskinmesterjargon“ frem 
så det gnistrer mellem skabene og selveste 
logistikchefen giver redaktøren ordre til flux 
at slukke for ovnen. Hvad f..... er det for nog-
le kammerater - lød det fra en. Kalder du det 
kammerater - lød det fra en anden. Næste 
gang fjerner vi sikringer og bundskruer o.s.v. 
Udpluk af  hvad der efterfølgende blev sagt 
i skabsgangene. Heldigvis blev den urbane 
tone genoptaget indtil Allan brændte sig på 
jernbeslaget i toppen af  saunadøren - så lød 
der igen saftige “Udråb”.

Helt urimeligt, at en flok gamle r........ forhin-
drer rokammerater i at udføre opgaver i 
klubbens tjeneste. Bladets redaktion blev op-
fordret til at sætte navne på synderne i bladet, 
hvilket er særdeles pinligt for klubbladets 
redaktion. Læren af  ovennævnte må være, at 
man fremover ikke tilsidesætter en ordre fra

g at klubbens ældste firer “Langer“ kølhales 
for 45 tyvende gang. Den gamle veltjente in-
rigger blev bygget af  den legendariske både-
bygger E. Elming, Løgstør og leveret i 1966, 
hvor fabrikant N. P. Risgaard forestod dåben.
De mange års slibning sammen med almin-
delig slid og tæring har medført, at der skal 
udskiftes et anseeligt antal kobber nagler, 
som Hyhne har importeret fra værft i Eng-
land. Det er planen at Peter Simonsen, Vagn 
Thidemann og Erik Myrhøj klarer denne op-
gave assisteret af  gænget fra Team Torsdag.

g at GAR`s indkaldelse til den årlige gen-
eralforsamling i årets første nr. af  robladet 
skabte læserstorm på redaktionen. Under 
forplejningen stod der “ Kogt torskefilet “. 
Man kan da for f..... ikke servere “Kogte filet-
ter” for gamle Aalborgroere. Torsken skal jo 
smage af  det friske Vesterhav.
Redaktionen henvendte sig straks til de ans-
varlige i GAR`s bestyrelse, der i første om-
gang meddelte at der var ikke noget at gøre - 
menuen var bestilt. Desuden var det svært at 
skaffe frisk torsk til den pris. Formanden, det 
elskværdige væsen, ville kompensere ved at 
indkøbe et antal dåser torskerogn som kom-
pensation. Redaktionen kunne ikke bære at 
GAR formand John Terp, der i sin regering-
speriode har været foregangsmand for en lang 
række mindeværdige arrangementer bl.a. 
jubilæumsfesten i Marineforeningens flotte 
lokaler, skulle huskes for en GAR general-
forsamling med “Torskefileter og dåserogn”. 
Redaktionen kontaktede straks fiskeskipper 
Kim Skovsmose, der var på fiskepladsen 25 
sømil vestsydvest ad Hirtshals. Han lovede at 
Hg 5 af  Hirtshals lander friskfangede Vest-
erhavstorsk med dertilhørende rogn til gen-
eralforsamlingen. GAR`s ansvarlige trådte i 
karakter. Løste den  gordiske knude - i et hug. 
Så igen i år kunne vi smovse i kogt torsk med 
hele svineriet.
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