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NR. 2 . 72. årgang

Standerhejsning 2013
SØNDAG 24. MARTS KL. 10.00

- mød frem og vær med til at skabe en festlig start på rosæson.
Klubben er - som traditionen byder - vært ved et traktement i
klubbens opholdsstue, når standeren er på plads.
Vi ses i klubben
Karsten Holt
Formand
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Søndergade 20 D
9000 Aalborg
2090 4414
Kommunikationschef
@AalborgRoklub.dk
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AAGE NIELSEN
Skøjtevej 27
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MEDLEMSBLAD:
PETER LAUBEK
Ansvarhavende:
Skydebanevej 30,
bolig 15, 1. sal
9000 Aalborg
9846 0208
peterlaubek@joda.dk
KARSTEN HOLT
- se formand

STEEN VILLADSEN
Barken 30 B
9260 Gistrup .
2071 5088
kmsvilladsen
@hotmail.com

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 “afsenderens” navn, så det er
tydeligt hvis mening, der
gengives.

Næste roblad udkommer i maj måned - Deadline 15. april
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Formanden
har ordet
Af Karsten Holt

En rosportslig tak for den store deltagelse i
årets generalforsamling, der jo blev afholdt
den 26. februar. Referatet og beretningen fra
generalforsamlingen er gengivet andet steds
i bladet.
Invitationen står ved magt ! Som afslutning
på ”bestyrelsens planer for den kommende
sæson” blev alle inviteret til morgenkomplet
og frokost i klubben - lørdag, den 23. marts
kl. 9.00. Det er en særlig gestus fra roklubbens side – der i øvrigt gentages hvert år. Det
er nemlig en naturlig ingrediens til lørdagens
vigtige og store opgave - forårsrengøringen.
Uden mad og drikke får roerne hikke.
Det er vigtigt at denne rengøringsdag får
så stor tilslutning som muligt. Arbejdet må
gerne påbegyndes inden, men skal færdiggøres denne dag, da klubben jo allerede dagen efter - søndag, den 24. marts kl. 10.00
klipper snoren for sæsonen med standerhejsningen. Alt skal være klappet og klart - og er
det helt sikkert også.
Standerhejsningen har traditionelt også stor
tilslutning. Det er dagen, hvor vi stolt kan
vise klubben frem for venner og familie - og
- legalt hoppe i rotøjet og få en frisk rotur.
At dømme efter aktivitetsniveauet i motionsrummet har rigtig mange benyttet vinterhalvåret til at få pudset formen af - for at være
klar til at bidrage med at overgå de 55.000
km, som vi roede i 2012.
Allerede den 13. og 14. april er der stor aktivitet i klubben. Årets første roskole løber
af stabelen og Projekt25 er godt forberedt.
Det er imidlertid ikke kun projektmedlemmerne, der skal være forberedte. Det skal vi
alle. Spørg gerne ind til om der er behov for
hjælp. Under alle omstændigheder kan alle
bidrage ved at tage godt imod de nye, som
gerne skulle integreres i roklubben - med
succes.
Langtursentusiasterne får chancen allerede
den 4. maj, hvor årets Løvspringstur finder

sted med udgangspunkt i Grenå Roklub.
Allerede den 1. juni kaldes der atter, da der
afholdes Venø Rundt med udgangspunkt fra
Struer Roklub. Der er således fine chancer
for at udforske Danmark fra vandet. Hold øje
med alle opslag i roklubben og tilmeld Jer.
Det bliver gode oplevelser.
Ét er diverse arrangementer man kan tilmelde sig. Ganske anderledes forholder det sig
med den daglige roning, hvor der fra dag 1
efter standerhejsningen (under forudsætning
af at Limfjorden er isfri) er mulighed for at
ro mandag til torsdag på faste rotider - med
henholdsvis SPP roning (Sved på Panden) og
almindelig roning. Kom endelig ind i rytmen
fra starten - og få en masse go motion - romotion.
Jeg er sikker på de fleste står og tripper for at
tage hul på sæsonen. Vær med fra starten - til
rengøringsdagen. Så går det løs!
Lad os sammen gøre sæson 2013 til en endnu
bedre sæson end den foregående store sæson.

Ro motion ER go’ motion - hele året.
Vi ses i klubben!
Karsten Holt

Dementi - (bemærkning til side 4)
Redaktionen bøjer sig for fakta, men af hensyn “ Kinafarernes “ omdømme i roklubben
mente redaktionen, at en blødgøring af prisen
ville hjælpe med at afmystificere formålet
med kinaturen.
Hvem kan have glæde af, at velanskrevne
rokammerater drikker Moutai til mere end
2500 kr. for en flaske. Sikke mange flasker
“Rød Aalborg“ de kunne få for de penge !
Moutai “Kineservand“ , der smager af sure
sokker og gammelost, der har lagret siden
opførelsen af “ den kinesiske mur “.
For mange kinesere er Moutai i dag symbolet på ødselhed og korruption. Det er heller
ikke nogen hemmelighed, at når der drikkes
Moutai - så er det når konvolutter skifter
ejermænd. Redaktionen kan kun gisne om,
hvad der ligger bag den “Moutaiflaske“, der
er havnet i Aalborg Roklub!
Redaktionen
AALBORG ROKLUB
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AKTIVITETSKALENDER:
MARTS:

23. Rengøringsdag kl. 09.00
		24. Standerhejsning kl. 10.00
APRIL:

		 6. TT’s Middelhavscruise
		13. og 14. Roskole
MAJ:

		 4. og 5. Roskole
		 4. og 5. Løvspringstur i Grenå
JUNI:

		 1. Venø rundt
		16. Korttursstyrmandskursus
		21.-23. Aalborg Regatta
		23. Sankthans-fest
AUGUST:

31. Klubbens fødselsdag
SEPTEMBER:

		28.-29. Løvfaldstur 			 ansv. klub ej fundet

CHINESE SPIRITS..!

Mao
Tai
Af Børge

I Aalborg Roklubs
Medlemsblad nr. 1
72. årgang læser jeg
til min forfærdelse,
at
en
kinesisk
brændevin, som retteligen hedder “Mao
Tai” er værdiansat til usle DKK 1.000,-.
Jeg vil for god ordens skyld gøre opmærksom på, at prisen for en flaske Mao Tai i
baren på Hotel Grand New World i Xian er
Yuan 2.680,- svarende til DKK 2.548,68.
Flasken eksisterer stadig på et hemmeligt
sted i Aalborg Roklub, og den er næsten intakt, idet ingen ønsker at drikke den, da den
smager aldeles afskyeligt.
Jeg er sikker på, at ovennævnte er en sag for
pressenævnet, der helt sikkert vil pålægge jer
at bringe et dementi.
Dokumentation
vedlægges.

OKTOBER:

		26. Flæskestegstur
		27. Standerstrygning

Flere oplysninger på
opslagstavlen og
www.aalborgroklub.dk
FORSIDE:
Læs mere om Moossdorf-familiens
billedgave på side 13.
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Læs dementi på side 3

Inden standerhejsningen
skal der gøres rent,
så husk

Store

Rengøringsdag
LØRDAG 23. MARTS KL. 9.00
Kom i god tid
- dagen starter traditionelt med
morgenkaffe kl. 9.00
Stor sportslig hilsen
Karsten Holt
Formand

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

LYNGVEJ 5 · 9000 A ALBORG · TLF. 98 18 98 99 · W W W.PRINFOA ALBORG.DK
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Referat:

Aalborg
Roklubs

generalforsamling
Referent:
Flemming Due Nielsen

Formanden, Karsten Holt bød velkommen til
de ca. 50 fremmødte.

Valg af dirigent
Valgt blev Niels E. Hofman. Modtog valget og
bekræftede, at generalforsamlingen var lovligt
vedtaget efter § 7, i AR’s vedtægter

Formandens beretning
Der var roet 55 000 km. I sæsonen 2012. Bestyrelsen havde indført hold som SPP (sved på
panden) roning og forudsatte hold, hvilket har
været en succes. Roskolen havde været en succes igen, med 20 blivende medlemmer. Ros til
8 grand prix holdet og scullerskole. ”Gulerod”
i form af en trøje til alle dem som fik roet 500
km. I alt 25 stk. blev udleveret. Karsten Holt
redegjorde for mange langture og dermed flest
roede km. siden 1981. Sæsonen blev afsluttet
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tirsdag 26. februar
2013

med en kanindåb med mange døbte til følge. I
et forsøg på at få penge i kassen blev der inviteret div. firmaer til AR., hvorefter de blev vist
rundt i AR samt en tur på fjorden. Dette havde
efterfølgende givet flere sponsorater. Der blev
indført en taskforce med henblik på sponsorater samt mulighederne for at tjene penge til
AR. Godt samarbejde med de andre klubber.
Bla. forsøg på, at skaffe hjertestarter, kaproning og forbedring af p-forhold på Søsportsvej.
Yderligere deltog vi i den nye ”Aalborg Regatta” i form af en konvoj ned i havnen samt
fremvisning af både på kajen m.m. Aktivitet af
det nye ro-netværk og bemærkninger om af vi
var medejer af FUR hytten som kunne bruges.
Ros til udvalget omkring robladet for kvalitets
arbejde. Formanden takkede alle aktive og der
var mange. 2012 havde været fyldt med rollemodeller. (ingen bemærkninger til formandens
beretning).

Aage Vest, gennemgik
regnskabets hovedtal

Der er et overskud på godt 42.000 kr. Det er
fremkommet, fordi budgettet til investering i
både ikke er blevet brugt. Af væsentlige ændringer nævnte han større indtægter end budgetteret, som er blevet anvendt til merudgifter
til drift af klubhuset. Herefter blev regnskabet
gennemgået mere detaljeret med kommentarer
til de konti, som havde større afvigelser i indhold eller beløb. Børge Christoffersen spurgte
vedrørende restanter. Simon Lyngshede redegjorde for flere udmeldelser pga. opfølgning
fra ham. Der var dog stadig problemer med
passive medlemmers indbetaling. Der bliver
arbejdet på sagen. Peter Laubek spurgte vedr.
porto til bladet og fik oplyst, at beløbet indeholder tilskud fra Bladpuljen.

Behandling af indkomne forslag
Allan Pedersen havde forslået, at man kun fik
en sølvåre for mange roede km. Forslaget var
mhp. at spare penge. Efterfølgende overladt til
bestyrelsen at træffe den beslutning.

Bestyrelsens planer for den
kommende sæson
Herunder godkendelsen af budget og kommende nye kontingent satser. Formanden
oplyste, at der var fuld fokus på projekt 25,
faste rotider og SPP. Sikre sig, at de nye medlemmer forbliver i AR. og inddrager dem i
hverdagen i form af udvalg osv. Flere styrmænd og instruktører m.m. Flere tiltag betyder indkøb af flere både og relevant materiale.
Økonomi: Bla. nyt tag til ca. 300.000 kr. Nye
både. Taskforcen indført sidste år mhp. ovennævnte. Der var allerede mange nye sponsorer
til vores sponsorvæg. Opstramning af kontingent. Der betales en gang om året uden rabat.
Der vil ikke fremkomme nye medlemmer med
rabat (over 65 år). Dog kan kontingent nedsættes mod ansøgning, hvis det måtte være
nødvendigt for personen. Samarbejdet med andre klubber på Søsportsvej skal fortsætte, giver meget kredit ved Aalborg kommune. Form-

anden henviste til rengøringsdagen d. 230313
kl. 0900 og igen til selve standerhejsningen
dagen efter. Forslag fra Peter Gadegaard vedr.
evt. solceller på det nye tag. Dette vil blive
taget til efterretning. Svend Langer ønskede
fuldt kontingent til alle, hvilket bestyrelsen
ville tænke over fremover. Forslaget fra bestyrelsen var ment som en blød overgang til nye
kontingent satser. Søren Borgstrøm ønskede at
bestyrelsen planlagde flere ”klubaftner”. Aage
Nielsen oplyste at GAR ville arbejde på at få
en hjertestarter til AR. prisen var 12.000 kr.
incl. Instruktion. Aage Vest gennemgik budgetforslag 2013. Forslaget indeholder ikke noget nyt, men er et udtryk for videreførelsen at
aktiviteter mv. som i de seneste år. Budgetforslaget indeholder et overskud på godt 7.000 kr.
Dette overskud stammer fra merindtægter ved
ovennævnte omlægning af kontingentopkrævningen. Herefter blev budgetforslaget kommenteret mere detaljeret. I forbindelse hermed
nævnte Aage, at indsatsen for at få medlemmerne til at tilmelde sig Forenings-EL har resulteret i, at der nu er tilmeldt over 200.000
kWh. Klubben får derfor udbetalt godt 4.000
kr. i 2013. Aage Vest appellerede til, at endnu
flere tilmelder sig. Endvidere nævntes at der
en gennemgang af klubbens forsikringer er i
gang. Kaskoforsikringen af bådene ændres,
så den kun omfatter nyere både. Det giver en
merudgift. Indboforsikringen (dækker både og
alt hvad der ikke er væg og nagelfast ved brand
mv.) synes derimod at indeholde en underfor-

Jens Jacob og Kristian fra vort
succesfulde 4GP mandskab.
AALBORG ROKLUB
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Efter genemgang af regnskabet svarer
økonomichef Aage Vest på spørgsmål.

Beretning for dispositionsfonden
og beretning af denne
Finn Jensen gennemgik regnskabet. Han beklagede den ringe forrentning, som er et resultat
af tidernes ugunst. Bestyrelsen afventer placering af det ret store beløb på anfordringskontoen, når banken op til generalforsamlingen
forhåbentlig kommer med nogle gode tilbud.
Finn Jensen var villig til genvalg.

Eventuelt

sikring, så der kan forventes en merudgift.
Bernhard Andersen spurgte til vores ”logerende” i gæstekabinen, hvor Karsten svarede,
at han ville være ude til sommer. Keld Lund
spurgte vedr. at sende vores blad på mail for at
spare penge. Generalforsamlingen gav udtryk
for, at beholde bladet i den form som det er
nu. Peter Laubek redegjorde for økonomien i
bladet. Generalforsamlingen godkendte efterfølgende ovennævnte.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Aage Vest, fortsætter. Niels Østergaard, stopper. Ulrik Saxager er ny næstformand. Simon
Lyngshede stopper og erstattes af Lars P.
Larsen som HR. Chef. Flemming Due Nielsen
stopper som rochef og erstattes af Frederik
Hansen. Ny sekretær er John Kjær.

Valg af revisorer

Genvalg til Børge Christoffersen og
Povl Wendt.
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Niels Østergaard orienterede omkring køb af
rotøj, henviste til login på hjemmesiden. Orienterede yderligere omkring roskolen, hvor
han ønskede nye instruktører på banen. Søren
Borgstrøm opfordrede til, at alle både var gjort
færdige til den 230312. Bjarne P. roste formanden og bestyrelsen for sit arbejde. John Terp
foreslog noget mere 8+ roning i AR. Afsløring
af gave fra Mosdoorf’s familie i form af malet
billede af AR. Billedet hængt op i klubbens 1.
sal. Vagn Thidemand foreslog universitets otter. Flemming redegjorde for de mange tiltag
man havde forsøgt tidligere med folk fra AUC.
Konklusionen fra rochefen var, at de tiltag
man gjorde i roskolen var det optimale. Man
havde tidligere forsøgt mange andre tiltag som
bla. studenterroning osv. Dette gav ikke afkast
i form af nye medlemmer. Igen der var ikke
tale om medlemmer som blev efter endt uddannelse.

Afslutning på
generalforsamlingen
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

Formanden takkede for
god ro og orden
Der lød en speciel tak til vores senior 8+, som
havde stået for logistikken mhp. mad, kaffe
og opsætning af selve generalforsamlingen.
Afgående bestyrelses medlemmer fik god tak
for deres indsats og blev belønnet med en vingave. Generalforsamlingen endelig afsluttet
med AR’s klubsang.

Formandens
beretning for 2012
Rosæson 2012;
55.000 roede kilometre taler sit
eget sprog. Vi er på rette vej.
Blandt planerne for 2012 var et indædt ønske
om, at nu skulle det være ! Alle medlemmer
skulle have mulighed for at ro SPP-roning –
Struktureret Roning eller få tilbud på med
sikkerhed at kunne ro med andre – via faste
rotidspunkter. 2 dage med SPP og 2 dage med
faste rotider overgik bestyrelsens forventninger. Der var stor tilstrømning hver uge.
Foregående års succeser med Projekt25
skulle selvfølgelig gentages. Også her blev
forventningerne overgået og ca. 20 nye medlemmer kom gennem roskolen.
Dertil kom en stigende opbakning til og aktivitet i KAP-afdelingen – en opbakning der
medio sæsonen mundede ud i hele 3 otterhold
– med det formål at deltage i Copenhagen
Harbour Race i oktober. Otterholdene blev
etableret i samarbejde med Ægir, hvorfra
deltog 3 roere – og en otter. Der blev trænet
flittigt flere gange ugentligt – når vejret tillod
det – og det resulterede i, at 2 ottere deltog i
arrangementet. Det var igen en fornem indsats med mange spændende oplevelser for
deltagerne – såvel under træningen som ved

arrangementet.
Endelig gennemførtes i hele sommerperioden en scullerskole – med Tjalfe bag roret.
Tak til Tjalfe for indsatsen.
Traditionelt har vi anvendt sølv- og guldårer
som belønning for at nå hhv. 1.000 og 1.500
km. I 2012 indførtes med stor succes 500 km
rotrøjen.
Alle disse aktiviteter – krydret med en stor
lyst til at gøre en indsats og generel lyst til at
ro med rokammeraterne på såvel kort- som
på mange langture resulterede i en roindsats
på over 55.000 km, hvilket er det højeste i
mands minde og en stigning i forhold til 2011
– som også var et rigtigt godt år – på næsten
25%. Det er virkeligt fornemt – TAK for indsatsen. Det lover godt for fremtiden.
Som en fornem kulmination på roskolen blev
i september afholdt en glimrende kanindåb,
hvor selveste Kong Neptun måtte findes helt
ude på Engen

Økonomien
Blandt planerne for sæsonen lå tillige et ønske om at styrke klubbens økonomi herunder
at finde økonomi udenfor klubben. Sidstnævnte kom til udtryk via besøg af 3 virksomheder, der til sammen betalte en pæn sum
for at få en oplevelse i Aalborg Roklub. Det
var 3 gode og lærerige besøg, med meget
tilfredse deltagere fra henholdsvis en personaleforening på Gjøl, Strøm Hansen og
Telenor.

TANDLÆGE

Anne Rikke Faarup
Sørensen
VESTERBRO 63, 1.TH
9000 AALBORG

Tlf. 98 12 11 10
info@tandlaege-i-aalborg.dk - www.tandlaege-i-aalborg.dk
AALBORG ROKLUB
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Bestyrelsens (læs: Finansministerens) arbejde omkring det økonomiske resulterede i en
omfattende analyse af dels hvor vi står i dag
dels hvor vi skal hen – og hvilken økonomi,
der skal tilvejebringes for at dette kan indfries. Det er alt sammen meget værdifulde
oplysninger – som sidst på året resulterede
i nedsættelse af en TaskForce 2012, der
har til formål at finde områder og metoder,
hvormed klubben kan finde økonomi udenfor
klubben – via sponsorer og fonde.
Hertil kommer en minutiøs gennemgang af
vore forsikringer. Hvad og hvor meget er
dækket? Dette arbejdede resulterede i en besparelse på vore forsikringer – og hvad der er
lige så vigtigt – vi ved præcis hvad, hvordan
og hvor meget vi er dækket.

Søsportsvej og omegn
Samarbejdet mellem roklubberne på
Søsportsvej er forløbet over al forventning.
Dels har fællesmøder været afholdt – blandt
andet for at have fælles fodslag i aktuelle
emner (eksempelvis parkeringsforholdene
på Søsportsvej (hvor der nu er parkering forbudt skilte i den ene vejside), anskaffelse af
hjertestarter, nye låsesystemer o.m.m.) dels
har der været glimrende samarbejde omkring
en fælles kaproningsindsats – og praktiske

opgaver i denne sammenhæng.
Aalborgklubberne havde som bekendt netop
sat punktum for afholdelse af Aalborg Regatta – da der kort tid efter indløb en invitation
fra Aalborg Kommune om deltagelse i en…
Aalborg Regatta !!! Helt præcist omfattede
arrangementet alle søsportsforeninger (sejlende, dykkere, spejdere osv) – og indholdet
kunne vi selv fastlægge.
Rosporten på Søsportsvej var repræsenteret
med konvojroning fra klubberne – med en
coastelbåd i spidsen efterfulgt af ca 20 inriggere. Disse sluttede roningen af ud for Honnørkajen med at rejse årer som en hilsen til
tilskuere og arrangementet i øvrigt. Dét høstede vi efterfølgende megen ros for. Endelig
havde vi et fællestelt på kajen, hvor der var
udstillet singlescullere, en inrigger og flere
roergometre.
Og så skal naturligvis ikke glemmes de afholdte fælles roture og det nyetablerede ronetværk (der er erstatningen for Nordjysk
Kreds), hvor der har været afholdt generalforsamling og klubledermøder. Aalborg
Roklub er jo ”medejer” af Fur-hytten, som vi
appellerer til, bliver flittigt brugt.

Robladet
Omkring alt liv i klubben, aktiviteterne, ar-

Vil du også se bedre ud..?
- så kom ind til os
og få en snak med

Steen

Som medlem af Aalborg roklub
på køb af
får du
komplet brille

20%

Bruger du kontaktlinser? - Medlemmer af Aalborg Roklub får 10% på kontaktlinser

BREDEGADE 8 . AALBORG . 70 13 00 33
Forevisning aF klubblad med navn nødvendig
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rangementerne – ja – der siver klubbens
redaktion. De er her, der og alle vegne – og
sikrer, at ingen bliver snydt for et indblik i
roklubbens virke.
Redaktionen har i sit jubilæumsår – 70 år (!)
atter udført et fornemt arbejde – og udarbejdet et medlemsblad, som vi kan være meget
stolte over at sende rundt i såvel ind- som
udland. Det er interessant at konstatere hvor
stor en glæde bladet bringer til medlemmerne. Alle sidder spændt foran brevsprækken
den dag klubbladet udkommer.
Robladet identificerer præcist den klubånd vi
alle skal værne om – Dét vi gør – det gør vi
ordentligt!
Facebook eller ej – robladet er et vigtigt medie i Aalborg Roklub.
STOR TAK til redaktionen for indsatsen.

Afsluttende kommentar
TAK til bestyrelsen for et godt og inspirerende samarbejde og til alle, der har været
aktive i årets løb enten med at arrangere eller
med at deltage. Det er Jer, der er klubbens
puls – og som de nye medlemmer identificerer klubben med. 2012 har været fyldt med
gode forbilleder.
Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer
for deres store og konstruktive indsats.
Tak til samarbejdspartnere, annoncører og
sponsorer for Jeres støtte i den forgangne sæson.
Fra bestyrelsens side skal lyde en kæmpe tak
for indsatsen i 2012.

Bestyrelsens planer for den
kommende son (2012)
Bestyrelsens planer for den kommende sæson kunne være en tro kopi af planerne for
sidste sæson – og er det til en vis grad også
– blot i en udvidet udgave. Det er meget
naturligt, da de vigtigste mål som regel tager
længst tid at nå.

Flere medlemmer
Det er vitalt, at klubbens fundamenter med
en fokuseret indsats skal styrkes gennem de
næste par år. Det handler fortsat om klubbens
økonomi, som skal yderligere forbedres - og

Formanden Karsten Holt slapper af efter
en vellykket beretning.

medlemmer, instruktører og styrmænd, som
vi skal have flere af.
Projekt 25 har nu i flere sæsoner vist sit værd.
Erfaringerne fra tidligere roskoler samt en
velforberedt og fokuseret indsats skal resultere i 15-20 nye medlemmer – og gerne endnu
flere.
Projektet har naturligvis fortsat behov for, at
klubbens medlemmer bakker op og tilbyder
deres hjælp.
Endvidere fortsætter tilbuddet om SPProning og roning på faste tidspunkter. Dette
skulle i særdeleshed medføre, at de nyere
medlemmer fra 2011 og 2012 forbliver i
roklubben og bliver en helt integreret del af
medlemsskaren. Dette er allerede synligt i
den valgte bestyrelse.
Derfor skal vi fortsætte arbejdet med at opbygge og støtte et fundament af instruktører,
styrmænd og hjælpere i øvrigt. SkolebænkAALBORG ROKLUB
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ene skal fyldes på de forskellige uddannelsestilbud.
Flere medlemmer betyder større krav til og
behov for materiel. Bestyrelsen vil derfor
tage initiativ til nye bådindkøb i 2013.

Økonomi
Klubben står overfor en række større investeringer. Klubhusets tag skal renoveres og vi
skal som sagt have nye både. Dertil kommer
et muligt ønske om at udvide aktiviteterne –
specielt i KAP-afdelingen, hvor der er flere,
der nu vil dyrke kaproning og endnu flere
måske kommer til.
Som nævnt flere gange skal vi blive dygtigere
og bedre til at finde midler udenfor klubben.
Derfor nedsatte bestyrelsen TaskForce 2012
– som fortsætter med uformindsket styrke.
På nuværende tidspunkt har klubben indgået
årlige sponsorater med Sulsted Dyreklinik,
Strøm Hansen, Nørresundby Bank, SIFA og
Profil Optik.
Bestyrelsen forventer, at flere lignende sponsorater indløber i den kommende sæson.
Som en naturlig konsekvens af sponsorstøtte
vil den nedsatte Task Force arbejde videre på
et idékatalog, således at annoncører og sponsorer føler, at de får værdi for pengene.
Der vil blive strammet en anelse op på kontingentet. Alle medlemmer vil fremover
betale helårligt kontingent uden rabat.
Dette betyder, at der ikke vil ske ny tilgang

af medlemmer med prisrabat (senior over 65
år). Dette vil kræve en decideret ansøgning
til bestyrelsen.

Søsportsvej og DFfR
Som nævnt i beretningen fungerer samarbejdet med de andre roklubber ganske udmærket. Det skal vi fortsætte med.
Grundet roklubbernes indsats i 2012 er vi
blevet bedt om til Aalborg Regatta 2013
at stå for åbningsaktiviteterne. Det kræver
selvfølgelig forberedelser.
På KAP-fronten skal vi fortsætte det gode samarbejde med ÆGIR, og sammen med ADR
skal vi fortsætte det gode samarbejde med
fællesture.
Endelig vil der blive kaldt på os i Nordjysk
ronetværk.

Invitation
Lørdag, den 23. marts kl. 09.00 vil bestyrelsen gerne invitere til morgen- og frokostbord i roklubben. Vi afholder rengøringsdag.
Søndag, den 24. marts kl. 10.00 afholdes
standerhejsningen.
Afslutningsvis skal der fra bestyrelsens side
lyde et ønske om en aktiv og gerne festlig
rosæson 2013.
HUSK: Der er altid oplevelser i kølvandet i
Aalborg Roklub.
Karsten Holt

Formand Karsten Holt får en snak med de to nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, HR-chef Lars P. Funder
Larsen (tv) og Kommunikationschef John Kjær.
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Karsten Holt holder
gaven, mens Peter
Laubek på sædvanlig
“korte” måde fortæller om
billedets historie

Af
Peter Laubek

Gave til
klubben fra
Moosdorf-familien!

Dagen efter klubbens fødselsdag i 2008 mistede vi Jørgen Peter Moosdorf.
Moosdorf - familien har haft sin gang i Aalborg Roklub helt tilbage i 20 erne.
Jørgen Peters far nålemager C.G. Moosdorf
var med til at stifte GAR tilbage i 1935 og
sad i GAR`s bestyrelse i en årrække.
Jørgen Peter, der videredrev familiefirmaet
Moosdorf Hegn, var i mange år ivrig morgenroer og var på Berg Bach`s personlige
liste over stabile morgenroere.
Som langtursroer var Jørgen Peter en af de
bærende kræfter på Silkeborg Langturene.
Når eksempelvis Helge Foss, Kurt Janniche
m.fl. havde overtrådt de gældende adfærdsregler for håndtering af lokale fruentimmere på
fremmed strand og der var øretæver i luften
– så blev den store smed Jørgen Peter kørt i
stilling – så løste tingene sig selv.
Alle husker Jørgen Peters smittende humør
til GAR festerne.
GAR formandsnålen – egebladet med den
gyldne olympiske ring – har vi arvet fra

Moosdorf - familien., hvor den har tilhørt
den gamle nålemager.
I det Moosdorfske hjem har der i mange år
hængt et smukt marinemaleri af Aalborg
Roklub. Malet af den dengang kendte Aalborgmaler Lauritz Sørensen, der levede fra
1882 til 1952.
Han var efter sigende særdeles dygtig til at
male fjordens vande i såvel magsvejr som
frisk vind.
Maleriet viser på smukkeste vis vort klubhus som det så ud efter indvielsen i 1926 og
inden udvidelsen i 1946. Vi kender ikke det
nøjagtige årstal endnu.
På billedet ses aktive roere på bådpladsen og
på fjorden i firer og single sculler. Endvidere
ses ADR`s klubhus samt vistnok ” Kvindebadeanstalten ”.
Jørgen Peters enke Bente Moosdorf har
skænket dette maleri til Aalborg Roklub.
Maleriet kan fremover ses i klublokalet på
1. sal til stor glæde for klubbens medlemmer
og som et værdigt minde om Moosdorferne i
Aalborg Roklub.

ANTON LASSENS EFTF. A/S

MALERFIRMA

Garanti for kvalitet

Håndværkervej 9 . 9000 Aalborg . Tlf. 9812 0099 . antonlassen.dk
AALBORG ROKLUB
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Formand
Aage Nielsen

generalforsamling
torsdag 14. februar
Referent: Jørnn Bertelsen

Der var tilmeldt 34 + kok, og servering (37) Efter melding 2 stk. Til generalforsamlingen
kom yderligere 3 stk, som ikke var tilmeldt.
Dog var der også 3 afbud. Så antallet passede.
Efter spisningen var der optagelse af nyt
medlem, Fritz Ploug. Ceremonien blev som
vanlig foretaget af Karl Johan Thomsen.

1. valg af dirigent:			
Børge Christoffersen.
Generalforsamlingen lovligt indvarslet, med
mail, og opslag i klubben

2. Formandens beretning: 		
Aage Nielsen
Årets generalforsamling den 23. februar
havde lokket 36 medlemmer ned i klubben,
det relativt lave antal kan skyldes en frygt
for at få serveret filleter af torsk uden rogn,
havde man vidst at vi havde en direkte kon-
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takt til den rigtige fisker med rigtige torsk
så var der måske kommet flere. Generalforsamlingen forløb forbavsende roligt, der var
ingen forslag til afstemning, og alle nyvalg
blev foretaget uden modkandidater. Under
punktet evt. udtalte Torben Broe ønsket om
en betalingsring omkring AR, havde han
været lidt fremsynet havde han bare ønsket
en jernbanering.
Udover de lovbefalede arrangementer arrangerede bestyrelsen en vinsmagning den
7. juni. Jørnn Bertelsen havde kontakt til en
dygtig rejseleder på en tur til Italien, det var
Claus Topp fra Topp vine som viste rundt i
Veneto regionen, der var mødt 31 personer
op til det hyggelige arrangement. For yderligt at kræse for deltagerne havde Jørnn fra
kantinen hos Spar Nord skaffet en let og
lækker tapas anretning.
Årets sidste arrangement Candle Light Dinner løb af stabelen den 10. november på
Mortensaften, vi var 38 deltagere som kunne
nyde slagter Stillers mortensaftensmenu,
røget laks til forret og andesteg med tilbehør
som hovedret. Dels under spisningen og især
efter blev vi underholdt af vort udvidede husorkester som serverede dejlig swingmusik.
Selv om der var få på dansegulvet blev der
hygget ved bordene. Inden man gik hjemad
blev der serveret gullaschsuppe.
Det blev et roligt år hvor bestyrelsen prøvede
at formøble lidt af jeres kontingentkroner,
medlemstallet holder sig støt men gennem-

Ole Sloth Andersen fremlægger det reviderede
regnskab, der blev godkendt, trods underskud
på arrangementer.

snitsalderen blandt medlemmerne er ca. øget
med et år.
Herfra skal lyde et tak til bestyrelseskollegerne for et godt samarbejde. At Dion lige
nu er indlagt for at få rettet op på sit hjerteflimmer skyldes vist nok ikke hans arbejde i
GAR bestyrelsen, men vi håber han får løst
sit problem.
Dette var bestyrelsens beretning.
Beretningen godkendt.

3. Fremlægning af rev.regnskab:
Ole S. Andersen
Regnskab godkendt uden anmærkninger.
- Ole oplyste at til trods for umage med at
lave underskud i det forgangne år, er det ikke
lykkes. Dette skyldes den forrige kasserers
dispositioner.
Det understreges dog, at de afholdte arrangementer har givet underskud.
Regnskabet godkendt. Skammeligt, men
godt.

4. Indkomne forslag:

forbundet med en næstformands post. Karl
Johan Thomsen, der er den ene revisor tog
opfordringen, og blev valgt.

6. Valg af 2 revisorer:
Helge Foss-Pedersen foreslog Svend Langer,
og Aage Vest. De blev begge valgt.

7. Eventuelt:
Pavevalget vil ikke få indvirkning på GAR´s
daglige virke.

Ole fremlagde forslag om anskaffelse af
Hjertestarter. Der er ansøgt Tryg fonden, men
ansøgningen er afslået. Karl Johan Thomsen
(Tidligere ansat hos Tryg) vil prøve med en
ny henvendelse til Tryg.
Nyt medlem (Fritz) foreslår evt. Hjertestarter
sammen med Kajak, Dame Roklub, og Ægir.
Fritz er sikkert ikke bekendt med forholdet
mellem Ægir, og Aalborg Roklub. Det blev
han.. - Ole Engen fik opbakning i hans mening om, der burde være en Hjertestarter i hver
klub.

5. Valg til bestyrelsen:
Dion, der var fraværende p.g.a. sygdom,
ønskede ikke genvalg. Børge Christoffersen fortalte om de fordele, der ville være
Ceremonimster Karl Johan Thomsen
stod for optagelsen  Fritz Ploug
AALBORG ROKLUB
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Redningsveste
AF Søren Borgstrøm-Hansen
Klubbens redningsveste er kontrolleret og
klar til brug i den kommende rosæson 2013.
Ved kontrollen blev det konstateret, at der
mangler 1 stk. rednings vest. Ud af 19 stk.
blev 13 godkendt, 4 stk. har fået fornyet
sikkerhedsindikatoren og 2 stk. havde defekte lynlåse.

Oppustet vest med
beskrivelse af udstyr

Normalt bør redningsvestene ikke åbnes, da
det er forbundet med del besvær og kræver
en speciel pakning, for at få vestene til at
være i det røde cover.
Med det formål at undgå redningsveste
bortkommer forsynes redningsvestene med
et nr., som anvendes til at holde styr på historikken på de enkelte veste.
Udover noteringen på de enkelte veste med
dato og signatur for kontrol, etableres der et
katalog over samtlige veste med information
om reparation og udskiftningen af div. dele.
Der vil ligeledes blive ophængt et hæfte
sammen med redningsvestene i bådhallen,
hvor anvendelse af vestene i forbindelse med
langture noteres. I hæftet noteres nr. og navn
på de medlemmer, der har taget vestene.

1. Snøre til man. udløsning,
2. Udløsermekanisme,
3. Løftegjord,
4. Fløjte,
5. Mundventil,
6. Reflekser (6 stk.)
16 AALBORG ROKLUB

Ved anvendelse af redningsvestene til normal
roning fra AR, hvor vestene ikke fjernes fra
AR i længere perioder, skal der naturligvis
ikke noteres i hæftet.
Tak til Erik Myrhøj og Finn Jensen, der har
løst opgaven med kontrol og vedligehold af
alle klubbens redningsveste.

Svømning
Vinterens tilbud om svømning i
Sofiendal Svømmehal er nu
slut. Igen i år har det hver
søndag fra 17.00 til 18.00
været muligt at få en forfriskende svømmetur, et
tilbud som et forbavsende
fåtal af roklubbens medlemmer har benyttet sig af.

slut

Af Niels Erik Hofman
Søndagssvømmer

Med Ole Engen, som chefbademester,
er mellem 10 og 20 medlemmer mødt op.
Selv ikke VM – håndboldkampen i januar fik
Ole til at aflyse, der var dog flere baner til hver svømmer
denne dag.
Hos vore naboer Aalborg Dame Roklub skal alle
medlemmer hvert år aflægge svømmeprøve. Det
krav har vi jo ikke i AR, men det er op til hver enkelt
medlem at vedligeholde og træne ens svømmefærdigheder.
Man kan sagtens nå at svømme 1000 m, bade og finnebade på den time der er til rådighed, og søndagsmenuen
smager ekstra godt efter sådan en omgang.
Muligheden har været der, så tak til Ole med hjælpere som
gjorde det muligt.

Jens Brandt er jeg bagefter

Hansen
de.
Frederik ke at bremse i ti
ik
nåede

Ole Engen er næsten i mål
AALBORG ROKLUB
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Er du mand..?
ka’ du svømme 300 m ..?
er du 18 år ..?

JA

- så skal du på

roskole

13.-14. april kl. 9 -17
eller

4.-5. maj kl. 9 -17

flere oplysninger og tilmelding på

www.aalborgroklub.dk
18 AALBORG ROKLUB

Klubrengøring!
Redaktionen har haft møde med klubbens
rengøringschef Kristian, der har fremsat nogle ønsker m.h.t. medlemmernes adfærd på
rengøringsområdet.
Kristian, der kører med et stramt tidsskema
anmoder om følgende:
Hvis I sviner håndvasken til, især på 1. sal så gør den ren efter brug - det er lettest.
Når I bruger køkkenvasken - så tøm risten for
madrester m.v. efter brug og tør vasken af.
Der henstilles også om, at I gør komfuret og
ovnen ren efter brug. Det er dobbelt så besværligt senere.
Endelig bedes i undlade at bruge rengøringsselskabets støvsuger mærket “Proff”. Kristian har adskillige gange måttet lede huset
rundt for at finde den. Roklubbens støvsuger
hedder Alto / Nilfisk.
Skal vi fastholde Kristian til rengøring af
klubhuset - så efterkom venligst Kristians
ønsker - der vel ikke kræver mere end hvad I
har lært hjemme hos jeres mor !

AALBORG ROKLUB
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MINDEORD:

Søren
Christensen
Vores rokammerat Søren døde 27.02.2013 i
en alder af kun 61 år.
Søren kom ind i klubben i 1987 og har i hele
sin rokarriere været fast tilknyttet morgenroerne, vel at mærke de tidlige morgenroere.
Havde man en aftale med Søren, var han på
pletten til tiden, og pladsen i båden var ingen
i tvivl om. Søren var fast mand på etten, eller,
når det var hans tur, på styrmandssædet.
Søren var i sit es, når der var tid til en tur ud
på bænken i morgensolen, og dagens skipperskrøner blev vendt i godt selskab med
Smeden og Co., inden turen gik til Danish
Crown, først i Nørresundby og siden Randers.
Vi vil mindes Søren med glæde, og vore
tanker går til hans kone Anni.
På morgenroernes vegne
Erik Skov

Runde
fødselsdage:
Klubben og redaktionen ønsker
hermed tillykke med fødselsdagen til
nedennævnte medlemmer:
30 år:
Jacob Nørgaard Thomsen 13. marts
50 år:
Henrik Steen Pedersen - 27. marts
60 år:
Claus Aasøe Rasmussen 16. marts
John Fjeldsted Larsen - 26. april
70 år:
Bent Christensen - 9. marts
85 år:
Freddy Schnoor - 14. februar

- vi si’r TILLYKKE

Strand PAVILLONEN
- vi sætter alle sejl til

VESTRE BÅDEHAVN
AALBORG
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Freddy
Schnoor
fyldte 85 år
14. februar
Vi på Admiralholdet ventede os meget, da
vi i begyndelsen af 1994 erfarede, at en høj
flot fyr kunne tænke sig at ro morgenroning
med os. Og rygterne holdt stik. Næsten 2
meter høj – omtrent det halve over skulderen – en fjerdedel over hofterne – og i
hoftehøjde – set i profil- et mål – der var en
middagsherre værdig. Og dertil kom at han
havde været kaproer i Hadsund inden han i
efterkrigsårene startede i Aalborg Roklub og

roede kaproning med bl.a. Ib Stetter – Søren
Lauritsen og Børge Aarøe.
Det var en erfaren roer, der bankede på. Er
der noget at sige til – at vi andre – i smug gik
i gang med ekstra træning – for at kunne leve
op til en erfaren mands kunnen.
Freddy Schnoor var uddannet elektriker og
blev gift med fru Jytte. I fællesskab ”skaffede
de lys” gennem egen forretning bl.a. i Hadsund og senere i København og tilbage til
Jylland – og til Aalborg og Freddy blev atter
medlem af Aalborg Roklub.
Freddy levede op til forventningen og gled
ind i det fællesskab vi har på Limfjorden
– glæden ved at være på vandet – lyset der
skifter – venskaber der skabes og de gode
timer og oplevelser vi har haft. Freddy Schnoor gik ind i teamet – når en båd skulle
slibes – aktiv ved vintermotionen – og ikke
mindst en aktiv og positiv del af det sammenhold vi har.
Efterskrift:
Ved I at en bøje i nogle år blev kaldt Freddys Bøje. Ved I - at der med udnævnelsen til
kammerherre følger nøglepligter, lysetænding m.v.
Ordner: Den gyldne messingplakette forsynet med indskriften ”o,1 tons”
Fra os og et hjertelig TILLYKKE og god
vind fremover.
ADMIRALHOLDET/htc

Skib O’høj og en hel flaske rom!

Claus Aasøe
Rasmussen
60 år

men disse fangede ikke hans opmærksomhed
helt. Han ville være sikker på, at den sport
han dyrkede, var en han brændte for. Midt i
50’erne gik det, med Poul Kroens hjælp, op
for Claus, at det skulle være roningens univers, han ville bevæge sig ned i. Dette skete,
da Poul slæbte ham med ud i Aalborg Roklub,
for siden har Claus haft sin daglige gang i
klubben.
Claus er altid klar på en rotur, ligemeget turens længde - 10 km eller en tur op i Ryå,
Ægirs hytte eller Mejeriet - Claus er altid
frisk på en omgang motion.
Der behøves ikke være høj sø, førend båden
vælter. Specielt kan Claus, Ib og Anders
tænke tilbage på en tur nord om Egholm,
hvor båden led overlast og væltede, fordi en
af besætningsmedlemmerne overvurderende
sine balanceevner under et skifte, og plask
sagde det. Resten af turen måtte et af besætningensmedlemmerne ro uden sæde tilbage
til roklubben, da dette forsvandt i kampens
hede.
Det er ude på vandet, at Claus finder roen
efter dagens strabadser, og han er altid i højt
humør, og god for en frisk bemærkning. Det
er blevet til mange ture gennem årenes løb.
Her kan bl.a. nævnes ture til Skanderborg,
Odense og senest til Fur, som Claus og vi andre har sat meget pris på.
Hvis en af rokammeraterne har en lille skavank, kan man altid komme til Claus for et
råd til helbredelsen. Her går rådet ofte på en
lidt længere rotur, samt en bette dram ved
dæmningen. Så når rokammeraterne når i
land igen, er de som regel helbredt.
Hjertelig tillykke med de 60 år skal det lyde
fra rokammeraterne. Vi ser frem til mange
hyggelige stunder på fjorden i fremtiden.
Mvh. Anders Qvistorff

Claus har, så som mange andre i Aalborg
Roklub, ikke roet som ungdomsroer. Nej, han
har brugt sin ungdom, og en del af sit voksenliv, på at finde ud af hvilken sportsgren
han skulle begynde på. Han har været forbi
flere emner, så som cykling og badminton,
AALBORG ROKLUB
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g at klubbens brygmester nu med blodig al-

vor har kastet sig over udviklingen af en “Pot
Käse for Roere“, der har en modningstid på
ca. 1 år og indeholder intet mindre end 50
forskellige slags brændevin tilsat diverse
nørrejyske krydderurter samt et sammensurium af nordjyske “Gammeloste“ fra Ingstrup i vest til Asaa i øst. Sikkerhedskrukken
med forsøgsosten, der befinder sig i klubbens
køkken må ikke åbnes uden Myrhøjs tilstedeværelse, da forsøget da vil lide skibbrud
eller man kan risikere at få Pot Käse på tøjet.

g at GAR`s nyvalgte næstformand Karl

Johan er blevte sat på opgaven, at skaffe
midler til “ Hjertestarter “ ved Tryg - forsikring. For ikke endnu en gang at blive
mødt med afslag udstyres Karl Johan
med “Den Femarmede Sølvlysestage“
og iklædes den sorte “Advokatkåbe“.

g at GAR`s kasserer Ole Sloth kunne med-

dele, at en “ Hjertestarter “ koster omkring
12.000 kr. så vi krydser fingre for, at klubbens forsikringsgeni får held med opgaven.

g at at Ole K. og Svend Langer måtte til

Hirtshals for at sikre leverancen af torsk,
rogn og lever til årets torskegilde i GAR. I
lighed med sidste år - blev torsken fanget af
Kim Skovsmose, der er skipper på Hirtshalskutteren Hg 5.

g at Helge Foss ved Torskegildet blev så

begejstret for hovmesterens sennepssovs, at
han indtog den med ske !

g at robladets eksterne medarbejder Allan

Pedersen har arbejdet med at finde ud af
hvornår Lauritz Sørensen har malet billedet
af klubhuset, der blev afsløret ved generalforsamlingen. Allan meddeler, at ADR`s
klubhus er opført i 1928 og Søspejder stationen bygget i 1939. Da ADR`s klubhus
er med på billedet, men Søspejderstationen
mangler, må maleriet være udført mellem
1928 og 1939.

g at Aage Vest roste Michael Richter ar-

rangementet med Energi Nord. Det havde
betydet 4000,00 kr. De der ikke allerede er
tilmeldt “Foreningsstrøm“ sørg for at blive
det.
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g at Peter Gadegaard fremsatte forslag om

opsætning af solceller på kluhusets tag.

g at Bjarne Pedersen mente det var et godt

forslag - i hvert fald bedre end det om kajakker Peter fremsatte for år tilbage.

g at Finn Jensen kunne ønske sig bedre isol-

ering af saunaen. Som det er nu - trækker det
om lænden! Han er jo også en ældre mand
lød det fra salen.

g at Team Torsdag inspireret af indlæg om

klubtrikot og hjertestarter påtænker at installere hjertestarter i “Langer“ samt gøre klubbens nye slimline trikot obligatorisk. Man
afventer lige omgivelsernes reaktion på Peter
Gadegaards nye fremtoningspræg, når trikoten har premiere til standerhejsningen.

g at Aage Vest som et forsvar for klub-

bens forsikringsdispositioner spurgte de tilstedeværende om der var nogen, der havde
kaskoforsikret sin 25 år gamle bil? Vagn
Thidemann reagerede promte - en overrasket
Aage kunne med et smil meddele, at Vagn er
noget specielt!

Undgå ventetid
- bestil tid

9812 8699
9812 8284

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

- en ordentlig bank

Gå i banken
via mobilen
til iPhone og Android
Hent den gratis i App store eller Android Marked

NØRRESUNDBY BANK · Torvet 4 · Tel. 98 70 33 33 · www.noerresundbybank.dk
AALBORG ROKLUB
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El-Service
Nørresundby
Sundsholmen 39
DK-9400 Nørresundby
Tlf. +45 9632 6000

Hurtig udrykning * Topkvalificeret
mandskab * Grundigt kundekendskab

Solceller

Højeffektive solcelleanlæg * Projektering og
installation * Gratis rådgivning

Airport
Aarhus:
Oktobervej 41
DK-8210 Aarhus
Tlf. +45 8610 6655

Landingslys * Docking system * Fjernstyring
og overvågning

Automation, Industriel IT & Tavler

Højteknologisk avancerede løsninger*
Garanteret produktionsoptimering *
Eget tavleværksted

Vejle:
Karetmagervej 10A
DK-7100 Vejle
Tlf. +45 7642 5100

Trafikledelse

Rødovre:
Krondalvej 8

Entreprise

Innovativ trafikledelse * Smidig projektafvikling * Kompromisløs funktionalitet

Alarmanlæg

Ansvarsbevidst opgaveløsning *
Flersidet tryghed * Diskret effektivitet

DK-2610 Rødovre

Operationel projektering * Hurtige og præcise arbejdsgange * Grundige eftertests

Tlf. +45 4457 9300

El-Tavler

Specialdesign af alle typer tavler * Serieproduktion * Integreret med Automation
Strøm Hansen producerer højteknologisk avancerede el- og
systemløsninger indenfor: Automation, Solceller, El-Tavler, ElService, Airport, Trafikledelse, Entreprise og Alarmanlæg.

Standerhejsning søndag 24. april kl. 10.00
Returadresse: Aalborg Roklub . Søsportsvej 8 . 9000 . Aalborg

