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BESTYRELSEN:

Formand:
KARSTEN HOLT
Skelagervej 127, 2.mf .
9000 Aalborg
2058 9603
Formand@
AalborgRoklub.dk

Næstfomand:
ULRIK SAXAGER
Digtervejen 16
9200 Aalborg SV
9818 9063
Naestformand@
AalborgRoklub.dk

Kasserer:
AAGE VEST PETERSEN
Nordvestvej 14
9000 Aalborg
2496 0435
Kasserer@
AalborgRoklub.dk

Bestyrelsesmedlem:

Jonas SvaRRe

Borgmester
Jørgensensvej 3
9000 Aalborg
Mobil: 2373 7514
JonasSvarre@
AalborgRoklub.dk

MaTeRiel:
ANDERS QVISTORFF
Tyge Brahes Vej 12
9000 Aalborg
3131 5920
Materieludvalg@
AalborgRoklub.dk
Bestyrelsesmedlem:
HENRY KRUUSE
Vester Vænge Alle 20
9000 Aalborg
4093 3861
HenryKruuse@
AalborgRoklub.dk

AALBORG
ROKLUB:
Søsportsvej 8
9000 Aalborg
Tlf.: 9812 6719
e-mail:
mail@aalborgroklub.dk
www.aalborgroklub.dk
Giro: 9 46 11 59

Bestyrelsesmedlem:
SIMON LYNGSHEDE
Mejsevej 3
9400 Nørresundby
2680 3004
SimonLyngshede@
AalborgRoklub.dk

Bestyrelsesmedlem:

Jesper Futtrup
Nordtoft 56
9000 Aalborg
3065 9100
JesperFuttrup@
AalborgRoklub.dk

GAR:
Gamle Aalborg Roere:
AAGE NIELSEN
Skøjtevej 27
9230 Svenstrup J
9838 2417
jyogaa@mail.tele.dk

MEDLEMSBLAD:
PETER LAUBEK
Ansvarhavende:
Skydebanevej 30,
bolig 15, 1. sal
9000 Aalborg
9846 0208
peterlaubek@joda.dk
KARSTEN HOLT
- se formand

FRANK R. SØRENSEN
2924 9077
vodskovavis
@vodskovavis.dk

MEDLEMSBLADET

STEEN VILLADSEN
2071 5088
kmsvilladsen
@hotmail.com

TRYK:
NOVAGRAF A/S
Lyngvej 3 . 900 Aalborg
www.novagraf.dk

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

TAK for det fornemme fremmøde til årets
generalforsamling. Jeg er sikker på, at de
fremmødte fik ”valuta for pengene” – både
hvad angår temperatur og puls på roklubben,
i varighed (helaftensforestilling), diskussioner, bemærkninger, velsmurte håndmadder
– og selvfølgelig ikke mindst rokammeratligt
samvær.
Som 2014 forløb og sluttede – et på mange
måder rekordår for roklubben – ja sådan er
2015 startet. I skrivende stund har roklubben
netop været repræsenteret ved Aalborgs Bedste på Nordkraft. Her hædrer Aalborg kommune de idrætsudøvere (og samme indenfor
kultur), som i 2014 hentede mesterskaber
hjem til Aalborg. Vores universitetsotter og
vores firer med styrmand blev hædret på behørig vis (se det udførlige referat andetsteds i
bladet). Størsteparten af Team888 var tillige
tilstede som heppekor. Fin eftermiddag.
Vi slap heldigvis nådigt gennem vinterhalvåret – uden is på fjorden og besøg af Bodiller, så vi kan glæde os til, at standerhejsningen står for døren.
Onsdag den 11. marts kl. 17.00 afholdes
årets informationsaften for de studerende hos
UCN og AAU, der skal deltage i årets Aalborg Regatta – og meget gerne efterfølgende
blive optaget som medlem i Aalborg Roklub.
Vi forventer massiv tilstrømning, da også
repræsentanter fra Aalborg Events, UCN,
AAU og vore naboklubber deltager. Arrangementet afholdes i opholdsstuen.
Traditionen tro samles vi til rengøringsdagen
lørdag, den 28. marts kl. 9.00. Så er vi klar
til at starte rosæsonen ved standerhejsningen – søndag, den 29. marts kl. 10.00 med
en skinnende roklub og bådpark. Traditionen tro har standerhejsningen stor tilstrømning – både af medlemmer, venner og familie.
Hvem er årets prismodtager af Rostatuetten?
Er der mon medlemmer, der skal modtage
sølv- og guldårer? Er der mon den traditions-

rige buffét i opholdsstuen? Du får svarene på
disse spørgsmål ved personligt fremmøde på
dagen. Jooo - jeg er sikker på de fleste står og
tripper for at tage hul på sæsonen.
Og a propos venner og familie – så klipper vi
snoren for årets roskole søndag den 3. maj.
Invitér gerne venner, arbejdskammerater
o.s.v. til at deltage.
Arrangementer eller ej - der er naturligvis
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.

Vi ses i klubben til rengøringsdag, standerhejsningen og en højaktiv rosæson.

Vigtig meddelelse!
Rosvende – I skal være opmærksomme på, at
låget på affaldscontaineren skal kunne lukkes.
Når renovationsfolkene kommer om mandagen for at tømme containeren – så bliver den
ikke tømt, hvis der ligger 3-4 skraldesække
ovenpå og låget ikke kan lukkes.
Husk – hvis containeren er fyldt op – så sæt
affaldet ved siden af og drag omsorg for det
kommer i containeren inden næste tømning.

Strand PAVILLONEN
- vi sætter alle sejl til

VESTRE BÅDEHAVN
AALBORG
AALBORG ROKLUB

3

AKTIVITETSKALENDER:

Det nye KAP-Udvalg
er trukket i
arbejdstøjet
Tekst og foto: Frank R. Sørensen

HUSK svømning
om søndagen kl. 17-18 i
Sofiendal Svømmehal.
Mød frem og hold svømmeformen
vedlige, så du er klar til den næste
rosæson.
MARTS:
		 5. Team Torsdag Træf kl. 20.00
		27. Overlevelseskursus kl. 10 og
			kl. 16.00 - læs hjemmesiden
28.		Forårsrengøring kl. 9.00
			- Kom og giv en hånd med - 		
			mon ikke klubben er vært for en
			gang morgenkaffe.
		29. Standerhejsning kl. 10.00
			(samme weekend vi overgår til
			sommertid).

APRIL:
		 2. Skærtorsdagstur til Aabybro
10.		Team Torsdag forårsfest kl. 18.00

MAJ:

Tirsdag den 17. februar blev det nye KAPUdvalg etableret på et møde i klubhuset og
er nu klar til at tage fat på udvalgets mange
arbejdsopgaver for Aalborg Roklub.
På mødet blev de enkelte deltagere præsenteret af cheftræner Bjarne Pedersen, efter
klubbens formand, Karsten Holt, havde budt
velkommen og sat en tyk streg under det
værdifulde i at have et velfungerende KAPUdvalg.
Mange opgaver er i spil for udvalget, blandt
andet skal der satses meget på kommunikation og markedsføring. Også områder som
båd- og værkstedssituation, indlemning af
nye roere, forholdet mellem udvalget og kapfonden, træneremner og støttepersoner får høj
prioritet.
På næste møde vil KAP-Udvalget blandt andet fordele opgaverne blandt medlemmerne
der er Gorm Rasmussen, Simon Lyngshede,
Jacob Christensen, Frank R. Sørensen (Francis) og Flemming Geert formand for KAPUdvalget.
Tilstede ved det første KAP-Udvalgsmøde
var, udover udvalgets medlemmer, Karsten
Holt, Bjarne Pedersen og Helen Cartor fra
ADR. Helen skal være hjælpetræner for den
nye AAU pige-otter.

		 3. Roskole
		13.-17. Kr. Himmelfartstur til Berlin

Flere oplysninger på opslagstavlen og
www.aalborgroklub.dk
FORSIDE:
Kapelmester Bent Bog for fuld udblæsning ved klubaftenen med Jazz
og Swing den 17. februar i klubhuset.
Foto: Peter Laubek
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Det nye KAP-Udvalg mødtes første gang tirsdag
den 17. februar.

Referat

Aalborg Roklubs ordinære
generalforsamling tirsdag
24. februar 2015 kl. 19

Tekst: Anders Ørom
Foto: Frank R. Sørensen og
Peter Laubek

Inden generalforsamlingen startede, var det
ikke helt let at overskue det oprørte menneskehav, der viste sig at indeholde 73 roere.
Hertil kom to kønne unge piger, hvis ansigter
kunne ses i åbningen ud til køkkenet. Hverken bookmakerne i Bet25 eller i Nordic Bet
ville sætte odds på, hvem der blev valgt som
dirigent.
Formand Karsten Holt fik startet generalforsamlingen lidt for sent med en undskyldning
om, at han lod sig narre af uret. Med formandens senere, 45 minutters fremlæggelse
af beretningen i hu, kunne man fristes til at
sige, at det ikke var den eneste gang, han lod
sige narre af uret.
Inden generalforsamlingens egentlige start
blev der holdt to minutters stilhed for Søren
Hæk, der døde den 14. februar.
Det var en bevæget forsamling, der gik over
til punkt

1. Valg af dirigent

Bookmakerne havde vurderet rigtigt, Niels
Erik Hofman var på spring lige ved siden

af talerstolen. Han blev klappet ind i den
fornemme funktion som dirigent. Hof startede med at postulere, at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet i Robladet, der blev udsendt i uge fire. Da pokaløllene var åbne, var
der ingen, der protesterede med henvisning til
postvæsenets upålidelighed.

2. Bestyrelsens beretning for den
forløbne sæson – eller kuben
med uendeligt mange sider

Karsten startede med et billede af universitetsroere, der bærer en otter på den røde løber
i Jomfru Ane, et symbolsk højdepunkt, der
stod i stærk kontrast til kubens anden flade,
eller anderledes formuleret den næste ’slide’
i den flerdimensionale PowerPoint præsentation. Denne ’slide’ viste et trist røntgenbillede
af ARs situation i 2010. En situation præget
af støvede både i kapafdelingen, stigende
gennemsnitlig medlemsalder og færre medlemmer.
På denne baggrund trådte beretningen for
2014 lysende frem. Bestyrelsens planer
AALBORG ROKLUB
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Der lyttes intenst til formandens beretning.

for det forgangne år var, at der skulle være
flere medlemmer, at der skulle være opnået
nye resultater gennem projektarbejde, og at
flere medlemmer skulle ro længere. Bestyrelsens planer var ført ud i livet takket være
mange engagerede medlemmers indsats som
instruktører, trænere, motionsrumsbyggere
(eller bar-ødelæggere) og på adskillige andre områder. (At der ikke var protester mod
nedlæggelsen af en bar, skyldes nok omklædningsrummets multifunktionalitet.)
Blandt årets markante begivenheder og resultater var arrangementet på Nordkraft med
Eskild Ebbesen (omkring 100 deltagere), dåb
af en (næsten) ny otter, ibrugtagningen af det
nye motionsrum (klapsalve til team torsdag),
roskole med mange deltagere, succes med
faste rotider og god gang i SvedPåPanden
(SPP) roningen. De tilbagevendende årlige
begivenheder, standerhejsning, fødselsdagsfrokost og kanindåb etc., karakteriserede formanden også som succes’er.
I forbindelse med omtalen af Aalborg Regatta
kunne formanden give de mange fremmødte
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universitetsstuderende en særlig velkomst
med en opfordring til at nyde aftenen tripple
eight. Universitetsroerne har sammen med
Bjarne og Francis sat deres markante aftryk
på klubbens aktiviteter og ansigt udadtil.
Hardcore drengene, som Bjarne ynder at
kalde dem, vandt som bekendt kaproningen
mod UCN holdet. Med Karstens ord vandt
universitetspigerne også – megen erfaring og
blev næstbedst.

Aalborg i Rødt og universitetsroere i blåt

Sankt Hans aften samlede alle klubberne på
Søsportsvejen og blev yderst vellykket. Det
netop afholdte event Aalborg i Rødt var på
flere måder en succes for vores hæderkronede
klub. For det første blev otteren fra Københavns Universitet – med Karstens ord – vist
vintervejen og måtte tage hjem som nederlagsramte Brøndby fans. For det andet løb
det rislende ned ad ryggen på hvert eneste
klubmedlem, da universitetotteren (Team
888) indtog Jomfru Ane Gade og fik den røde
løber under dem til at blegne, når de i deres
blå trikoter med militær præcision stemte otteren op i strakte arme. En repræsentant for

Vanlig veloplagt formand har smidt blazeren og
fyrer årsberetningen af på 45 minutter - (rekord).

de gamle kaproere, som her ikke skal have
hæftet en negativ benævnelse på sig, foreslog
med stor overbevisning, at team torsdag roerne skulle gøre de studerende kunsten efter
med Langer i år. (Der blev uden tvivl dannet
mange indre billeder blandt de forsamlede!)
Og det skal ikke glemmes, at Gorm fungerede
som Otto Leisner.
Et andet initiativ, som var med til at profilere
klubben, var TVNords udsendelsesrække
I form med Gorm. Aalborg Roklub var den
første forening, der blev optaget til programmet. Med andre ord blev klubben eksemplarisk for træning på et højere niveau. Hertil
kom, at klubben fik uvurderlig reklame i kraft
af de nye reality TV stjerner, som det bliver spændende af følge i fremtiden. I denne
forbindelse kan det nævnes, at klubben i
rosæsonen har fået rig omtale på Roninfo.dk,
Roning.dk og RoDanmark. Der har været roerne fra andre klubber på inspirationsbesøg.
Den genlyd, klubben – med Karstens ord –
har givet landet over, skyldes i meget høj grad
også resultater i kaproninger på andre vande
end Limfjorden. Men det var i dette hjemlige
farvand de fleste af de 74.813 km blev roet
af 246 medlemmer. En oplysning, der udløste vabelskabende klapsalver. (Og nu var
vablerne lige forsvundet i løbet af vinteren.)

Regattaernes år for den revitaliserede klub og Robladet

Klubben havde deltagere i kaproninger på
Bagsværd, Brabrand og Sorø Sø, på et rostadion i Amsterdam, i Holstebro og i Københavns havn. Kap67 veteranotteren fik en
tredjeplads i Nordic Rowing Masters på
Bagsværd Sø. Hertil kom en fjerdeplads for
vores dobbeltsculler med Jens Brandt og Peter Christoffersen. Mathias Kristensen sejrede i den tunge singlesculler i Holstebro.
To sejre til universitetsottere (Alfa og Bravo
holdene) i Copenhagen Harbour Race. To
danske mesterskaber på Brabrand sø, firer
med styrmand og universitetsotter.
Formanden sagde naturligvis mere om disse
kaproninger; men da referatet af formandens beretning allerede nu tenderer til at blive

lang, henvises der til Robladet, som Karsten
med god grund roste for at afspejle klubbens
ånd og for altid at være på pletten med kamera og pen. (Her viste den uendelige kube et
fotografi af Peter Laubek bag kameraet.)

Samarbejder, gaver og støtte

Klubben har gennem året samarbejdet med
Aalborg Events, UCN, AAU, Aalborg Kommune, SIFA, ADR og Ægir. Aalborg Events
sponserede klubbens Aalborg i Rødt aktivitet.
SIFA har støttet regattaer; det er desværre er
slut med midler fra SIFA, der ikke længere
har TV Bingo. Dispositionsfonden har givet
penge til det nye motionsrum. Kapfonden har
købt en single og en dobbeltsculler, der overdrages ved standerrejsningen. GAR har givet
50.000 kr. til en ny inrigger, der formentlig
skal leveres i 2016.
Formanden kunne fortælle, at Dansk Forening for Rosport har fået øjnene op for de nye
tiltag i Aalborg, bl.a. for universitetsroningen.
Klubben har i denne sammenhæng henvendt
sig til roklubber i universitetsbyerne for at udvide feltet i kommende universitetsregattaer.
Formanden afsluttede beretningen med en
kort opsummering af årets mest markante
begivenheder, en tak til alle, der har bidraget
AALBORG ROKLUB
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kussion af holdninger til Kapfonden blev henvist til eventuelt. Det eneste, der afbrød denne
meningsudveksling var lyden af en kaffekop,
der blev væltet ovre ved Helges bord.
Med ophøret af SIFAs TV bingo mister klubben et tilskud, der bl.a. er blevet brugt til at
sende 23 mand til ergometerroning. Penge til
tidligere SIFAstøttede aktiviteter skal findes
hos nye sponsorer.
Peter Gadegaard efterlyste opslag af referater
af bestyrelsesmøder og andre informationer
fra bestyrelsen. Finn Jensen spurgte, om
referaterne ville blive hængt op i fremtiden.
Efter en længere forklaring om et manglende
bestyrelsesmedlem og en deraf følgende øget
arbejdsbelastning i bestyrelsen svarede formanden: Ja!
Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt med siddende ovationer.

Forhenværende kaproer og formand John T. Terp
overvåger nøje formandens beretning.

til årets aktiviteter og en særlig tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer og til de to
universitetspiger, der stod for aftenens traktement.

Debat om bestyrelsens beretning

De centrale emner i debatten var: Konsekvenserne af den mistede støtte fra SIFA, Kapfondens gave og ophængning af referater af
bestyrelsesmøder i bådhallen.
Flemming Geert startede – i et længere indlæg – en diskussion af Kapfondens gave, en
single- og en dobbeltsculler med at rose formanden for en god, om end lang beretning.
Flemming stillede spørgsmål til gavens relevans ud fra grundsynspunktet, at støtteforeningernes gaver skal have varig værdi for roningen. Spørgsmålene var, om de to scullere
havde varig værdi for klubben, hvorfor klubben havde valgt at tage imod gaven og, om
det ikke var spild af penge? Karsten svarede,
at AR ikke har nogen indflydelse på Kapfondens dispositioner og, at bådene kunne
omsættes til andre bådtyper, hvis de ikke blev
brugt. Dirigenten tilføjede, at det var uhøfligt
ikke at modtage gaver og, at en eventuel dis-
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3. Kassereren fremlægger det
reviderede regnskab til
godkendelse fra den alt for høje talerstol

Kassereren forsøgte at danne sig et overblik
over forsamlingen; men hans udsyn blev begrænset af den høje talerstol. Da Aage var på
valg under punkt 6, erklærede han sig kun villig til genvalg på betingelse af, at Team Torsdag inden den næste generalforsamling savede
noget af benene. Det skal allerede nu røbes, at
Aage blev genvalgt, og at Finn Jensen under
punkt 8 efter genvalget krævede, at benene
blev forlængede.
Aage fremlagde regnskabet i rockerversionen, dvs. i hovedtal. Året endte med et underskud på 8.227 kr. De primære indtægter,
kontingentet og øvrige indtægter, var godt
22.000 kr. større end budgetteret; men driftsudgifterne oversteg det budgetterede beløb
med knapt 50.000 kr. Det var især udgifterne
til motorbåden (35.000 kr.), der tyngede i regnskabet. Der var ikke budgetteret med indkøb
af materiel til både, så de otte brugte årer, der
blev købt, bidrog også til underskuddet.
De ca. 100.000 kr., som stormen Bodil kom
til at koste i reparationer, er blevet refunderet
af Stormrådet.
Regnskabet var revideret og godkendt af både
senior- og juniorrevisor den 5. februar. Underhånden forlød det, at revisionen foregik

efter den uskrevne regel om omvendt proportionalitet mellem den kulinariske kvalitet af
serveringen på revisionsmødet og godkendelseshastigheden. (KK x GH = Ω; da K er
brugt i formlen står Ω for konstanten).
Frederik Hansen stillede spørgsmålet: Hvad
er bestyrelsens holdning til aktiviteter kontra
budget? Formandens svar var: Der skal være
balance. Der blev også spurgt til, hvordan det
kunne lade sig gøre at ro uden at betale kontingent. 211 har betalt kontingent som aktive
roere, men flere har roet.
Svaret var, at studenterroerne er kontingentfri
fra marts til midt i juni. Hvis de bliver, betaler
de kontingent. Kontingentet opkræves i april,
nye sent kommende medlemmer betaler først
kontingent efter, at de har roet.
Michael Richter rejste et fundamentalt, men i
grunden meget ulogisk problem med en subtilt formuleret opfordring: Gratis kaffe kontra
underskud. Kaffepengene kommer fra ForeningsEl. Ikke medlemmer af ForeningsEl
får gratis kaffe. De 60 medlemmer betaler.
Michael forventede, at vi kunne få cognac
til kaffen, hvis alle tilmelder sig. Kassereren
rettede dog avec’en til calvados som det, der
skal sætte gang i tilmeldingerne. For en ordens skyld blev det understreget, at studenterroerne selv betaler deres kaffe.
Regnskabet godkendtes og en kaskade af
hænder slog rytmisk mod hinanden parvis.

4. Behandling af indkomne
forslag

Børge Christoffersens forslag var at nedlægge
Ungdsomsfonden og overføre fondens ca.
15.000 kr. til Dispositionsfonden. Problemet
med øremærkede penge til bestemte formål
er, at formålet ikke længere kan eksistere.

Børge opfordrede os til at huske dette, når vi
går til advokat for at skrive testamente. Det
underforståede i denne opfordring er op til
det enkelte medlems tolkning. Forslaget blev
godkendt.
Et forslag fra Ole Engen gik på, at bestyrelsen
højst skulle kunne købe både for 50.000. Indkøb for mere end dette beløb bør besluttes af
generalforsamlingen. Det, der lå bag forslaget
var, at Ole Engen ikke ønskede coastalbåde,
når der aktuelt er mangel på inriggere. John
Terp fremførte, at det kunne Ole have sagt
med det samme og – venligt-maliciøst – at
man skulle være roer for at kunne ro i de
glimrende coastalbåde. Børge anså forslaget
(der ville kræve en vedtægtsændring) for at
være overflødigt, fordi der i budgettet for det
enkelte år skal være en specifikation af de
både, der skal indkøbes mht. bådtype og pris.
Ved afstemningen faldt Ole Engens forslag.
Mikael Hermansen havde indsendt tre forslag. Dirigenten henviste de to til behandling
under punkt 5. På baggrund af to havarier og
10 skader foreslog Mikael, at kun 888 roere
må ro i 888 både. Gratister skal ikke kunne
tage både ned fra alle hylder. Frank R. Sørensen (Francis) kommenterede forslaget
med, at jo mere der blev roet, jo større var
risikoen for skader. Han sagde videre, at de
unge ved, hvilke både de skal ro i. Og at det i
øvrigt er et ”positivt tegn på at der sker noget
i plejehjemsklubben.” Bjarne har fuldt styr på
det.
Bjarne Pedersen bemærkede, at han er ked
af gratister og halvbetalere. Han er træt af
”kællingesladder og gratistsludder” og gennemgik senere skaderne en for en. Flertallet
af skaderne skyldtes svagheder ved materiel-

ANTON LASSENS EFTF. A/S

MALERFIRMA

Garanti for kvalitet

Håndværkervej 9 . 9000 Aalborg . Tlf. 9812 0099 . antonlassen.dk
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let. Eksempelvis var Kap 81 rådden. Bjarne
erkendte de fejl, han havde ansvaret for. Kort
opsummeret fordelte skaderne sig således:
Fire skader skyldtes roerfejl, fire skyldes
hændelige uheld, tre skyldes svagheder i
materiellet og en kollision skyldes fejl fra en
Ægir båd. Kollisionsskaden på Due forventes
betalt af forsikringen.
For fremtiden kan medlemmerne komme
til Bjarne i stedet for at lave rygtedannelse.
Niels Erik Hofman har foretaget reparationer
af årer og dæk. Udgifterne androg ca. 2.000
kr.
Peter Laubek bemærkede, at aldrig før i hans
tid som medlem har en træner skullet aflægge
beretning for bådskader. Husk de 74.000 km i
forhold til skaderne! Mads Gadeberg understregede, at han aldrig har oplevet så kompetent en behandling, som den han havde oplevet her i klubben.

5. Gennemgang af bestyrelsens
planer for den kommende sæson
2015, herunder godkendelse af
budget 2015 og fastlæggelse af
kontingent for 2015

Formanden fremlagde en række fokusområder for klubbens udvikling i 2015.
Nyt kapudvalg i et projekt, der løber 1 år. Med
ansvar for hvem der ror i hvad. Flere medlem-

mer. Styrkelse af økonomien via sponsorer og
fonde. Styrket samarbejde med klubbens samarbejdspartnere for at øge synergieffekten.
Anskaffelse af nye både. Roskole den første
weekend i maj. Styrmandskursus den anden
weekend i juni. Inddragelse af nye medlemmer i klubbens arbejde, de nye medlemmer
skal have opgaver og mærke klubbens fantastiske puls. Informationsmøde for nye studerende den 11. marts. Uddannelse af flere
instruktører, specielt til outriggerroning.
Der er planer om at indkøbe en ny fiberinrigger, så der på sigt skal bruges færre ressourcer
på at vedligeholde træbåde. Ligeledes er det
planen at få syv nye vinduer, så man igen
kan kigge ud fra tårnet. Forårsrengøringen i
weekenden den 28.-29. marts kan også bidrage til at bedre udsynet.
Sankt Hans aften åbner klubberne på
Søsportsvej en bod med relevante drikkevarer
og spiser.
Aalborg Regatta afholdes den 20. juni. Formanden nævnte også en plan om maraton
kaproning (42 sømil) sammen med Aalborg
Regatta i 2016. Også GPS roning og roning
på kortere distancer kan komme på tale.
Klubben skal have større synlighed via gode
historier på sociale medier og i pressen samt
romedierne. Gode historier er vejen til sponsorer. Et par større firmaer i Aalborg har vist
interesse. En artikel i Appetize vil også kunne
bidrage til, at nye medlemmer vælter ind
klubben.

Debat om bestyrelsens planer

Michael Richter pegede på, at Nordjyske med
Francis som banebryder kunne fortælle nogle
af de gode historier. Michael var vist selv lidt
beklemt over sit banebrydende forslag.
Det ene store diskussionsemne var afviklingen af Aalborg Regattaen. Analysen
af afviklingen i 2014 viste, at den ikke var
tilskuervenlig, bl.a. fordi der var andre aktiviteter på samme tid, begrænsning af udsynet
pga. af store skibe, en speedbåd med en ungersvend og en dejlig pige samt en sejlbåd
på banen. Et andet problem var, at speakeren
Formanden illustrerede sine indlæg med glimrende Power Point plancher.
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ikke var rokyndig og holdt for lange pauser,
hvilket gjorde informationen utilstrækkelig.
For at forbedre regattaen skal der måske
laves en anden bane, det skal inden afviklingen af løbet sikres, at der ikke er andre både
på banen. Løbet kan vises på storskærm, og
speakeren bør have en rokyndig ved sin side.
Et andet emne var coastalbåde. Bestyrelsens
prioriterer køb af en fiber-inrigger. Til dette
bemærkede Ole Engen, at nu var forsamlingen ved at vågne op. Peter Laubek foreslog,
at klubben låner en coastalbåd, så medlemmerne kan prøve at ro i den. Motionsrummet
kom også til debat. Karsten fortalte, at AR på
lige fod med de to andre klubber kun bidrager
økonomisk til den daglige drift med 5.000
kr. årligt. Der sidder to medlemmer fra hver
klub i motionsrumsudvalget. Bestyrelsen har
i øvrigt tanker om at udvide motionsrummet
til et motionscenter, helst med instruktører
til rådighed. Fra forsamlingen lød det, at vi
måske kunne bruge DGI instruktører og studerende, som Sportshøjskolen uddanner til
instruktører. Disse planer fik Michael Richter
til at sige, at det ikke er nødvendigt med kostvejleder.
Herefter nåede forsamlingen til et emne,
hvor der var en sjældent hørt enighed mellem Allan Pedersen og John Terp: På roskolen i 2014 var der problemer med manglende
instruktører, noget der ifølge formanden vil
blive rettet op på i år.
Kassereren foreslog uændret kontingent. De
to af Mikael Hermansens indsendte forslag
var: 1. Kontingent for nye universitetsroere:
De ror gratis i ca. 2 måneder; for resten af
året betales 888 kr. Andet år betaler de fuldt
kontingent efter gældende takst. 2: Hvis ikke
forslag 1 bliver godkendt, så skal alle betale
888 kr. årligt. Da forslag 1 ikke afveg fra bestyrelsens forslag, besluttede generalforsamlingen at godkende bestyrelsens forslag om
uændret kontingent.
Seniorer 2.000 kr.
Seniorer nedsat 1.500 kr. (gælder kun for
roere, der var medlemmer og var fyldt 65 år
ved generalforsamlingen i 2013).
Unge under uddannelse 1.500 kr.
Passive 225 kr.
Ved fremlæggelse af budgettet for 2015

hæftede kassereren sig ved nogle få punkter.
Der budgetteres med et overskud på 12.500
kr. pga. af forventede, større kontingentindtægter, en forøgelse af Aalborg Kommunes
tilskud til driften på 30.000 kr. og en reduktion af udgiften til rengøring på 15.000 kr.
Der er en større usikkerhed om udgifterne til
kaproning (transport mm.)
Der kommer penge fra Stormrådet i år, udgiften lå sidste år.
Meget stramt budget. Planerne for 2015 og
økonomien for planerne blev godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, iflg. § 5

Næstformanden, Ulrik Saxager blev genvalgt.
Aage Vest Petersen modtog også genvalg,
stadig lidt usynlig bag det høje podie.
Kontingentkasserer: den nye kandidat, Jonas
Svarre, blev valgt. Jonas lagde vægt på, at han
vil arbejde for større synlighed udadtil. Jonas
har allerede skrevet artikler til Universitetsroning.
Som bestyrelsesmedlem med ansvar for kommunikationen blev Jesper Futtrup valgt. Han
var blevet lokket i Karstens hvervefælle og
har tidligere været medlem af bestyrelsen,
bl.a. som hus og materialeforvalter.

7. Valg af to revisorer

Den lidt ældre, hæderkronede juniorrevisor,
Poul Wendt, frasagde sig hvervet.
Børge Christoffersen, der har udvist stor
myndighed, kompetence og engagement i
spisningen ved revisionsmøderne, blev enstemmigt genvalgt.
Da der skulle findes nye kandidater forsøgte
Børge sig med et skønmaleri af det begrænsede arbejde som revisor. Dette blegnede
straks, da Poul Wendt henviste til realiteternes ubønhørlige verden.
Jens Harbo blev erklæret gammel nok til at
være juniorrevisor og modtog valg.
Det hele skete under stor begejstring fra forsamlingen.

8. Beretning fra Dispositionsfonden samt
valg af formand til denne

Den høje talerstol eller podiet synede ikke af
AALBORG ROKLUB

11

meget foran fondens formand Finn Jensen,
der aflagde beretning. Indledningsvis henviste Finn til de svære tider med næsten
minusrenter. Som bekendt modtager Dispositionsfonden 8 % af kontingentindtægterne.
I 2014 var beløbet 27.550 kr. Kursgevinsten
var 9.458 kr. og renteindtægten 12.946 kr.
Dvs. at forrentningen, tidernes ugunst til trods
lå på 6-7 %. Fonden havde solgt obligationer
på et godt tidspunkt i slutningen af 2014.

gen mv. har Bjarne formuleret en vision frem
mod 2020:

Fondens store udgift var tilskud til ergometerrum og ergometre på 200.000 kr. (Det nye
motionsrum på første sal.) Hertil kom mindre
handelsomkostninger og gebyrer. Årets resultat blev et minus på godt 152.000kr. Den
samlede formue er på 388.000 kr.

I klubben er der ni hold af motionsroere over
55 år. Der skal arbejdes for, at motionisterne
skal kunne ro i outriggere syv dage om ugen.

Regnskabet og beretningen blev godkendt, og
Finn blev respektfuldt genvalgt som formand.

9. Eventuelt

Bjarne Pedersen fremlagde en oversigt over
studenterbelastningen i AR i 2014 og 2015.
Flertallet af studenternes ro- og træningspas
ligger om morgenen mellem 06:00 og 08:00
på alle hverdage. Der deltager gennemsnitligt
23 studerende, af hvilke de 12 sidder i det nye
motionsrum. Det er ikke længere muligt at
bruge Ægirs træningsfaciliteter, så ind i mellem kan der være lidt kollision med Børge,
der skal høre musikprogrammer i det gamle
motionsrum for at hans hold kan spjætte lidt
rundt.
I 2014 er der samlet blevet gennemført lidt
over 300 træningspas. En imponerende aktivitet.
I 2015 vil der være behov skiergometre til
aflastning af ømme rygge. 13 studerende har
meldt sig til tre træningslejre. Ud over Bjarne
er trænerne Gorm Rasmussen og Helen Carter fra ADR. Universitetsroningen er fremtiden, og de idrætsstuderende kan blive fremtidens trænere.
Der er planlagt et forsøg på at sætte 24 timers
verdensrekord for 20-29 årige i roergometre
i Aalborg Storcenter den 29. april. Dette og
deltagelse i regattaer i 2015 stiller krav til
jyske tegnebøger, og dermed til medlemmer,
der kan finde sponsorer.
For det videre arbejde med universitetsronin-
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Der skal tænkes tanker, der kan skaffes ressourcer til OutriggerRoningen i AR for at
fremme Universitetsroning–Kaproning – Motionskaproning – Mastersroning! Formålet er
at aflaste de aktive outriggerroere, trænere,
ledere, således at de skal kunne koncentrere
sig om at præstere!

Ikke alene Bodil har skabt ravage i klubben,
de kvindelige universitetsroere, herunder de
to i køkkenet, synes også at kunne rejse en
storm. En af grundene til at de trænes i AR er,
at ADR ikke ville være med til at træne dem.
Finn mente, at Bjarne går ind for kvinder i
klubben, og der lød en røst nede fra lokalet
om at liste kvinder ind ad bagdøren. At pigerne træner i AR skyldes en forpligtigelse
overfor Aalborg Universitet. Formanden
kunne bedyre, at der lige så lidt som engang i
1920erne var tale om at gøre kvinder til medlemmer. Formodentligt af frygt for ikke at
få et par af de madder, pigerne havde smurt,
var der ikke flere medlemmer, der rejste
spørgsmål om pigernes deltagelse i klubbens
aktiviteter.
Dirigenten sluttede med at henvise til traditionen, der foreskriver, at en generalforsamling sluttes med klubbens ’Hurra for Aalborg
Roklub kampråb’. Formandens sidste handling var at udbringe et leve for AR efterfulgt
af medlemmernes tre længere og tre korte
hurraer, afsluttet med Vel roet! Og fadene
med brød smurt af kvindehænder var ved at
blive båret ind af samme. Et højdepunkt!
Generalforsamlingen sluttede kl. 22.35,
hvilket er en del at forklaringen på referatets
nærmest ulidelige længde. En anden forklaring er de mange substantielle indlæg, de
mange aktiviteter, der skulle berettes om, og
en, ind i mellem blomstrende, ordrigdom.
Den sædvanlige pingpong med underskruede
bolde og velrettede smashes blev der ikke så
megen plads til under denne meget seriøse og
indholdsmættede generalforsamling.

Fiskesuppe + Jazz og Swing

Der var rigtig god tilslutning til klubaftenen
tirsdag den 17. februar . Alle var enige om, at
klubbens Swing og Jazz Band bliver bedre fra
gang til gang. Det swingede virkeligt, musi
kerne nød samspillet og tilhørerne var helt
med og glædede sig over fremførelsen af de
gamle evergreens og jazzstykker. Ligeledes
var det en fornøjelse, at høre de enkelte musikeres solopræstationer. Enkelte højstemte

blandt publikum virkede
indimellem
forstyrrende
– årsagen var muligvis, at de inden koncerten
havde konsumeret Myrhøjs legendariske
fiskesuppe, med tilbehør – der løsnede stemmebåndet og forhøjede livsglæden.
Redaktionen
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GAR’s medlemmer kaldt til torskegilde

Heldigvis ikke hos SKAT, men
derimod til den ordinære
generalforsamling tirsdag den
10. februar i klubhuset
Tekst:
Foto:

Frank R. Sørensen
Frank R. Sørensen og Peter Laubek

Men torskegilde, det slap de fremmødte
ikke for. Aftenen startede med indtagelse af
en lækker menu bestående af kogt torsk fra
det Gule Rev med hele svineriet, masser af
tilbehør, en snaps og pils, efterfulgt af en formidabel lækker citronfromage. Et madorgie
der blev rundet af med kaffe og småkager,
serveret i flot stil af Rose og Co.
Velernærede og godt forspiste kunne de 45
fremmødte GAR medlemmer nu læne sig
tilbage i stolen og slå mave imens generalforsamlingen rullede gennem dagsordenen med
velkomst af næstformanden, Carl Johan, med
efterfulgt befalet applaus. GAR’s formand,
Aage Nielsen, nød tilværelsen på New Zealand.
Med eller uden musikalske evner blev Børge
Christoffersen ”Kåret” som aftenens dirigent.

Beretning godkendt

Det var Karl Johan der aflagde formandens
beretning for 2014 og selv om han havde
prøvet at lære beretningen udenad, lykkedes
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det ikke helt, men det gjorde ikke aftenen
kedeligere, tværtimod.
For Erik Brøndum Christiansen, der døde sidste år, blev der holdt et minuts stilhed for at
mindes en god og savnet rokammerat.
Beretningen fortalte også om de arrangementer 2014 havde budt på, blandt andet en
romsmagning hos Holte Vinlager, der blev
noget af en fiasko med kun tre tilmeldte. Kan
GAR medlemmer ikke lide rom?
Efterårets Candle Light Dinner den 8. november, havde noget mere succes som en kombineret ”god middag med vinsmagning”. Også
her havde GAR arrangeret sig med Holte
Vinlager, der gav de 44 deltagere en kanon
oplevelse både, hvad mad og vin angik.
Som noget nyt denne aften, stillede Aalborg
Roklubs Big Band, måske bedre kendt som
”Bent Bogs Brass Band” op med festlig
musik og højt humør akkompagneret af Karl
Johan på slap line. En aften af de allerbedste
efter deltagernes mening.
Til slut i beretningen kunne Karl Johan berette at det havde været endnu et udmærket
år, hvor bestyrelsen fortsat havde arbejdet på
at skabe et underskud. Om det lykkede, blev
afsløret senere på aftenen.

Stor spørgelyst

Efterfølgende kom der gang i forslag og
kommentarer samt spørgsmål. For eksempel

foreslog dirigenten at, der skulle indføres et
2-kammer system, således at alt der kom op i
AR skulle godkendes i GAR.
Placeringen af hjertestarteren i klubben gav
anledning til flere indlæg, der resulterede i
at hjertestarteren bliver hængende, hvor den
hænger nu.
Redaktionen spurgte til om GAR’s bestyrelse
havde taget stilling til den nye trend, hvor
mænd sidder ned og tisser. Her blev konklusionen vist, at rigtige mænd står op.
Peter Thomsen fik også svar på sit spørgsmål
om en udgift på 2.500 kroner. Pengene var
blevet brugt til indkøb af tinbægre til GAR
fødselarer.

I gavehumør

De store smil kom frem da GAR’s Jubilæumsfond viste sig at være i det helt store
gavehumør med 50.000 gode danske kroner
som støtte til indkøb af en ny inrigger. Enkelte udtrykte dog skuffelse, da de havde håbet på en coastalbåd.
På valgsiden blev formanden Aage Nielsen og
næstformanden Karl Johan genvalgt med applaus. Det blev de to revisorer, Svend Langer
og Aage Vest Petersen også. Regnskabet blev
godkendt med bifald selv om det kom frem at
de to revisorer ved revisionen var blevet be-

VI er oppe på
tangenterne ...

Efter den kogte torsk, serverer GAR’s søde
“piger” citronfromage, som det ses stortrives
Carl Emil og Henry.

værtet med et stjerneskud og en bajer. Håber
de nød det!
Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden og de aldrende GAR medlemmer kan nu
se frem til en ny god rosæson.

Målgruppe og budskaber

design og udformning

elektroniske medier

tryksager

øvrige medier

salg

Bliv inspireret på
www.novagraf.dk
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Indvielse af det nye
træningslokale
Torsdag den 15. januar kl. 15.00 var alle implicerede i det nyindrettede træningslokale på
1. sal inviteret til indvielse. Klubmalermester
Jens Fauerholt, cheftræner Bjarne Pedersen,
Team Torsdag, teknisk rådgiver Poul Erik
Trolle. Bestyrelsen ved formand Karsten
Holt, næstformand Ulrik Saxager, kasserer
Aage Vest, og husforvalter Henry Kruuse
sidst og ikke mindst klubbens bassunist Frank
Rainer Sørensen.
De tilstedeværende var forsamlet på kommandobroen i forhallen, hvor der var spændt
bånd i dannebrogsfarver tværs over gangen
udenfor det nye træningslokale. Der var sågar
ophængt saks til at klippe snoren, når tid var.
Formand for Team Torsdag Steen Villadsen
kunne med stolthed overgive det nye træningslokale til klubbens ledelse. Steen gav en
redegørelse for det lange forløb og ridsede
nogle af de forhindringer op, der havde været
undervejs, dels af teknisk karakter og dels
økonomisk. Takket være en kerne af fagfolk
og en større flok af villige amatører fra Team
Torsdag, samt Jens Jens Faurholt, er både nedrivningsarbejde og nydannelse sket på et
højt håndværksmæssigt niveau. Det er meget
sjældent TT formanden taler positivt om sine
egne rosvende – det gjorde han faktisk den
dag – det glemmer vi ikke.
Efter TT formanden indledning orienterede
Hans Futtrup om på hvilket grundlag byggetilladelsen var blevet givet og de muligheder det gav m.h.t. anvendelsen af det nye
træningslokale. Ingen var i tvivl om hvem
denne orientering var henvendt til. Endvidere
redegjorde Hans F. for økonomien i projektet.
Der manglede stadig et samlet overblik. Bl.a.
manglede regning fra klubbens sponsorer ,
elfirmaet Strøm Hansen
Herefter blev ordet overgivet til Peter Laubek,
der på redaktionens vegne fremlagde, og
begrundede forslag til hvad det nye lokale
skulle hedde. Navnet, der fremgår af efterfølgende indlæg, blev modtaget positivt af de
tilstedeværende.
Formand Karsten Holt sluttede talerækken
med en stor tak på klubbens vegne til Team
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Torsdag og alle øvrige implicerede. Karsten
gav udtryk for, at han virkelig var imponeret
over det færdige resultat. Bestyrelsen, der
jo på forskellig vis havde været involveret,
var ligeledes imponeret over det nye træningslokale, der fremover bliver en vigtig
brik i de faciliteter klubben kan tilbyde vore
kaproere og Projekt 888 og andre fremover.
Inden de herrer Steen Villadsen og Karsten
Holt klippede snoren spillede Frank Rainer
Sørensen alias Francis, udlånt fra Bent Bogs
Swing og Jazzband, Congratulation, der var
ikke et øje tørt, og derefter indtog forsamlingen det nymalede og nyindrettede træningslokale, hvor alle de nye romaskiner var
linet op i 3 rækker. Næstformand Ulrik Saxager sørgede for boblevand og kransekage.
En rigtig festlig indvielse. Selv cheftræneren
virkede tilpas, selvom der var for lidt albueplads mellem spærrene når der skulle roes i
slides.
Efter den officielle indvielse samledes alle
rosvendene i opholdsstuen, hvor der blev
hygget med grønne håndslukkere og gode
historier. Enkelte havde læst det nye roblad
på nettet og det gav anledning til godmodige drillerier. Tidligere roklubejer John T.,
der netop havde udført et stunt ved indgangen til omklædningsrummet, sørgede for, at
der kunne blive håndslukkere til hver hånd.
Cheftræneren var lige ved at ødelægge den
gode stemning ved at fremlægge nye udfordringer i form at etablering af Tænke Tank,
men herom en anden gang.

Fra Hel Bar til
Yankee Bar
I 1965 indrettede en flok unge energiske medlemmer Hel-Bar på loftet over østfløjen. De
unge, der var i lære som elektrikere, farve
handlere, maskinarbejdere, cigarmagere,
bankassistenter og blikkenslagere
m.v.
mente, at det var for dyrt for læredrenge at
gæste ”Det glade Aalborg” i den centrale
bydel. Det var dengang brugt, at rokammeraterne mødtes bl.a. hos Erik Brøndum (Negro – et navn han fik efter en populær chokoladeis). Eriks forældre havde restaurant
Bristol. Her varmede man op lørdag aften på
Eriks værelse, før turen gik til Ambassadeur
med Galajen, Pulterkammeret og de meget
avancerede, lækkersultne og velbeslåede
kiggede senere op til Dueholm på Algier Bar.
Nu skulle det være slut – roklubben skulle
have sit eget værtshus. De udførte et kæmpearbejde med indretningen af det nye samlingssted for de klubmedlemmer, der mente
at AR også skulle vise vej, når der skulle
festes.
Når pengene i det gamle ”National Kasseapparat” klang straks Park og Hof af kassen
sprang – Jo det var glade dage i gamle AR.
Kaproere, der besøgte Hel Bar, klarede sig
med Majami eller Grape Tonic m/kinin.
Stamgæsterne havde deres eget krus m/navn
– kruset kunne rumme en fadbamse.
For 50 år siden, altså også i 1965, da var
Hans Worm og undertegnede redaktører,
modtog redaktionen et anonymt indlæg fra
et medlem, der kaldte sig Yankee. Indlægget
drejede sig om hvor svært det var for nye
medlemmer at komme på fjorden. Vi fik
mange nye medlemmer, men næsten lige så
mange meldte sig ud kort tid efter. Kaproerne
kunne ikke tage sig af dem – inriggerroning
– det var ikke dem. Langtursroerne kunne
heller ikke tage sig af de nye – når de kom
fra arbejde lørdag middag – så var det med at
komme af sted til Trøstens Bolig eller Nibe.
Den en halve snes mand, der savede, bankede
og malede i forbindelse med indretningen af
Hel-Bar havde heller ikke tid til at tage sig
af de nye – de skulle være færdige med HelBar. Resultatet blev, at mange af de nye unge

Foto af Bjarne med plydshår og Yankee på
rotrøjen  i 1962

efter mislykkede forsøg på at komme ud at ro
- holdt op med at komme i klubben og derfor
ikke betalte kontingent. Det burde der ifølge
Yankee gøres noget ved. Det anonyme indlæg
blev vel modtaget af daværende rochef Verner Nørgaard. Dog gjorde Verner opmærksom
på, at klubbladet ikke hed ”Pravda” så han så
gerne, at Hr. Yankee gav sig til kende.
Sjovt nok, her i 2015, 50 år senere, er der igen
blevet savet, hamret og malet på loftet af østfløjen. Denne gang er den samme Yankee
igen involveret. Den gamle Helbar er revet
ned – og Team Torsdag har indrette det her
særdeles spændende sted for universitetsroernes vintertræning. Nu er det sådan, at det
er hensigtsmæssigt med navn på de forskellige lokaliteter i klubben. Vi har Finnebadet,
Bassinet, Gamle Kapværksted, Formandsboligen o.s.v. I respekt for det gamle som
faldt ”Hel-Bar” og som belønning for det
nye initiativ foreslår redaktionen, at det nye
træningslokale får navnet: ”Yankee Bar”. Til
orientering for nyere medlemmer. Studenterroernes cheftræner Bjarne Pedersen gik i 60
erne under navnet YANKEE blandt rokammeraterne. Dengang var U.S.Marines (Yankees) rollemodeller for mange unge – også
for Bjarne, der med sin specielle fremtoning
og sit plydsede hoved blot manglede uniformen.
Redaktionen
AALBORG ROKLUB

17

Aalborg viser vej..!

To hold fra Team 888 var på scenen og få håndtryk af borgmesteren og en gave. Det var mandskabet
fra 4+ med Nicolaj Iversen, Christian Due, Søren Gam, Mathias Køser Thomsen og cox Jeppe Jægerslund, der havde vundet Forbundsmesterskabet i 4+. Det andet hold på scenen havde vundet Dansk
Universitetsmesterskab i otter og her bestod mandskabet af Christian Hauge, Claus Hougaard, Nicolaj
Winther, Szymon Grez, Morten Yde, Mathias Køser Thomsen, Jonas Svane, Jacob Andersen Molbech
og cox Jeppe Jægerslund. Efter borgmester Thomas Kastrup-Larsens (S) håndtryk, blev de gæve 888
roere ”Kom Mogens forbi” med mikrofonen for et interviuv.

Ovennævnte slogan gælder i allerhøjeste grad
de mål og den målsætning der navigeres efter
i ”Projekt 888.
Projektet har til formål, at styrke interessen
for rosport og specielt kaproning for vore
studerende på Aalborg Universitet.
Genoplive universitetsmatcher i otter mellem landets universiteter. Sikre årlig universitetsmatch i otter ved Aalborg Regattaen
og kåring af Dansk Universitetsmester . Arbejde frem mod, at Aalborg Roklub hvert år
kan stille med rutineret romandsskab, der er
kvalificeret til at kæmpe om det danske
mesterskab i otter under DFfR. Endvidere
er det målet at vore roere skal deltage i de
europæiske universiteters internationale rosamarbejde
Rosæsonen 2014 viste at Aalborg Roklub og
Aalborg Universitet er godt på vej med ikke
mindre end 13 sejre i forskellige bådtyper.
Nu er der så stærkt brug for DIG. Der er en
række medlemmer, der er i besiddelse af de
kompetencer der nu er brug for, hvis ”Projekt
888” skal fortsætte successen. Medlemmer,
der kan tilføre projektet ny inspiration, støtte
ideen, har viden om og kontakt til erhvervslivet, universitetet og Aalborg Kommune
m.v. Medlemmer, der vil tage initiativ til at
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etablere en Task Force Gruppe, der blandt andet vil medvirke til at skaffe midler til vort
ambitiøse projekt således klubben kan leve
op til de visioner og den målsætning, der er
sat.
Cheftræner Bjarne Pedersen har formuleret
visioner, formål og mission i nedenstående.
Ligesom han har opstillet udkast til profil og
primære opgaver for medlemmer, som tager
mod udfordringen og melder sig til Projekt
Tænke Tank 2015.
I Aalborg Roklub er det ikke nok, at betale
kontingent – en bred vifte af medlemmer yder
en kæmpe indsats for at sikre vort klubhus
er i god stand, at træningslokale og robassin
fungerer, at vi har en velfungerende bestyrelse o.s.v. I Task Force Gruppen stilles der
ikke krav om fysisk udfoldelse, men om kvalifikationer som beskrevet efterfølgende.
Overvej om ikke det er nu – du skal yde dit
bidrag til at Aalborg Roklub viser vej og
fortsat virker som foregangsklub indenfor
universitetsroning til gavn for rosporten, for
vore idrætsinteresserede studenter og til gavn
for Aalborg.
Interesserede kan kontakte formand Karsten
Holt, cheftræner Bjarne Pedersen eller redaktionen.
Redaktionen

Projektmedarbejder i Projekt
Tænke Tank af
2015
Primære arbejdsopgaver
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I tæt samarbejde med projektlederen, vil dine primære arbejdsopgaver være:
- Opsøgende dialog med - Udvikling og gennemførsel
af aktiviteter & Event`s for
Projekt Universitetsroning
- Hjemmesideredigering
- Kommunikationsopgaver
som pressearbejde og nyhedsformidling
- Administration, herunder
økonomi og indhentning af
dokumentation.
I projekt Universitetsroning har vi nogle Visioner
& klare målsætninger, som
skal tilstræbes nås hvert år. Derfor forventer vi, at du kan holde tungen lige i munden, og gå efter de relevante bolde og ikke
manden.

Profil

Du skal have lidt kendskab til roning (helst
også kaproning)
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke
afgørende, men vi forventer at du har erfaring med:
- Organisering af projekter og events
- Foreningslivet og arbejde med frivillige
- Klar og tydelig kommunikation i både skrift
og tale
- Budgetopfølgning og administrativt flair
- Hjemmesideredigering

Som person forventer vi, at du:

- Brænder for succes
- Har organisationstalent
- Arbejder struktureret
- Kan bevare overblikket og prioritere dine
arbejdsopgaver selv om du har en travl

‐

hverdag
- Er en afslutter, der for
står at følge dine opgaver helt til dørs
- Er opsøgende og har personlig gennemslagskraftig
- Er god til at kommunikere med mange forskellige målgrupper
- Er selvkørende og pligtopfyldende i dine
arbejdsopgaver
- Brænder for at skabe resultater, og ser muligheder frem for begrænsninger
- Trives bedst med fleksible arbejdstider
- Har passion for roning og forståelse for
klublivet

I dit job hos Projekt Tænke Tank af 2015 vil
du både skulle arbejde selvstændigt og som
en del af et team.
Ovenstående forventes ikke at du lever op
til alle punkterne – men det tilstræbes at alle
punkterne er indeholdende i det samlede Projekt-Team.
AALBORG ROKLUB
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MINDEORD:

Mindeord
om Søren
Hæk
Det var uvirkeligt for mange af os, da det rygtedes i roklubben at Søren var sovet stille ind
lørdag den 14. februar. Søren har gennem 30
år været meget synlig i Aalborg Roklub, selv
under det lange sygdomsforløb viste Søren
stor interesse for hvad der skete i klubben. Så
sent som i begyndelsen af måneden var Søren
til morgenkaffe med Team Torsdag.
Det var sønnen Morten, der var årsag til Sørens entre i Aalborg Roklub i 1985. På daværende tidspunkt var der en stor flok drenge,
der roede kaproning med legendariske Frank
Pedersen som træner.
Søren og Mie var blandt den store
forældrekreds, som var særdeles aktive i
forbindelse med praktiske opgaver, der skulle
løses i forbindelse med AR`s deltagelse i regattaerne rundt i landet.
Forældregruppen blev verdensberømt i danske rokredse for deres støtte til træner og
mandskaber.
Flere af disse forældre er stadig aktive i AR
og ADR og dannede en årrække grundstammen i Team Torsdag.
I 1994 blev den tidligere roklubejer John Terp
deporteret til Grønland og klubbens varmeste
stol var ledig.. Ingen var i tvivl, den opgave
kunne Søren Hæk bestride. Søren sad i formandsstolen helt frem til år 2000. I den periode udførte Søren et stort og flot stykke arbejde, hvor klubben havde stor glæde af Sørens
lederevner, empati,og vilje til fornyelse og
evne til at inddrage relevante instanser udefra .
Søren var dagligt i klubben og alle lige fra
de tidlige morgenroere til kaproerne, der
trænede om aftenen kunne regne med Sørens
Klubformand Søren Hæk møder frem til julebadningen 24. december 1999 og ønsker sine
rosvende en glædelig jul.
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kompetente opbakning. Stor tak til Mie, der
klarede hjemmefronten.
I Sørens regeringstid var der fuld gang i kaproning, gymnasieroning, skoleroning, broroning og maratonroning.
Efter en del år på prøve blev Søren optaget
som fuldgyldigt medlem af Lørdagsmorgenbadernes Laug og fik lov at opleve koryfæer
som Risgaard og Heilesen. Et eksklusivt
medlemskab som Søren havde stor glæde af
så sent som til juleafslutningen i december.
Søren modtog i 1991 Aalborg Roklubs ærestegn . I 125 års jubilæumsskriftet skrev Søren
et spændende indlæg med titlen ” Glimt fra en
formandstid ”.
Undertegnede fik også lov at opleve Søren
som medlevende redaktør af den populære
publikation ”Barn af Vendsyssel”, der udgives
af Lions klubber i Vendsyssel. Under snakken
i saunaen var ingen i tvivl om at Søren var
Vendelbo helt ind til benet. Meget svær at
flytte, hvis han havde besluttet sig for noget.
Søren lagde ikke skjul på at når en Vendelbo
flytter syd for fjorden – så stiger intelligensen
på begge sider.
I dagene før jul i 1999 kunne man på sportssiderne i Nordjyske Stiftstidende se et stort
billede af Søren og alle hans rosvende i adamkostume til julebad i saunaen. Den dag steg
avisens oplag betragteligt.
Søren har sat sine tydelige spor i Aalborg
Roklub og har som formand været med til at
præge klubhistorien.
Aalborg Roklub sender de varmeste tanker til
Else Marie (Mie) og børnene Morten, Lone
og Mette.
Æret være Søren Hæk`s minde
På Aalborg Roklubs og
Team Torsdags vegne Karsten Holt
og Peter Laubek

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

75 år:
Jens Jacob Eschen 8. marts

- vi si’r TILLYKKE

Jens Jacob
Eschen
75 år
Den her i sensommerflor portrætterede var
som yngling kanin i Danske Studenters
Roklub. Hans den gang dunede hage har nu
som vist udviklet sig til en rimeligt velvok-

sen og smukt kultiveret skægprydelse. Den
smykker en AR-fødselar, som fejrer de 75
under mottoet: Romotion ER GO motion!
Om nu den velvilligt muntre mine skyldes, at
han har været lidt let på åren eller hans legendariske, generøse gavegiverglæde kan vi
kun gisne om, men gustent overlæg er Jacob
ukendt.
Som cox er fødselaren underlagt visse, for
hans hengivne besætning ukendte impulser.
Vedrørende kurs og mål holdes roerne ofte
i en vis spændingstilstand som betyder et
underholdende moment på turen. I den
løbende underholdning trækker Jacob, hvis
det kræves, på sit ikke uanseelige repertoire
af anekdoter og små historier. Af hensyn til
dekorum må mere detaljerede referencer dog
her udelades.
En ret væsentlig grund til, at dagens mand
ikke sidder og surmuler, er den, at hans festdag altid falder på Kvindernes Internationale
Kampdag! Når portrættet dertil så gribende
og glædeligt udtrykker fødselarens lyse karisma, der har sit udspring i hans uskrømtede
glæde ved at glæde os andre, takker ti-to holdet og gratulerer på det hjerteligste med de
75!
Venlig hilsen
Erik Busse

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

Steen

Som medlem af
Aalborg Roklub
får du

10%

på køB Af BRiLLER, sOLBRiLLER OG kOntAktLinsER

BREDEGADE 8 . AALBORG . 70 13 00 33
Forevisning aF klubblad med navn nødvendig
AALBORG ROKLUB
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roning. Aalborgs Anders Boutrup Petersen
knoklede de 2000 m igennem på 6:04:09.
Klart en godkendt præstation og det er værd
at holde øje med Aalborgroeren.
- at der er roskole søndag den 3. maj. – læs
yderligere på klubbens hjemmeside.

g
g - at 8 år gammel jysk rekord er slået af universitetsroer fra Aalborg Roklub. Læs mere
på AR`s hjemmeside under Universitetsroning.

- Steen Villadsen, gammel habil håndboldspiller, i kraft af sin deltagelse på ”Sofalandsholdet” havde stor andel i håndboldlandsholdets sejr over Rusland.

g

g - at AR / AU ved JM i ergometerroning
opnåede 3x1. pladser, 4x2. pladser og 5x3.
pladser. Flot.

- at ved generalforsamlingen var enkelte
deltagere nervøse for, at bestyrelsen var ved
at liste kvinder ind ad bagdøren. Den spøgefulde formand bemærkede, skal vi nu drøfte
det igen – det var også oppe i 1926. Første
gang spørgsmålet blev drøftet i AR`s bestyrelse er netop 100 år siden. I 1915 forsøgte Anna Pingel at blive optaget i Aalborg
Roklub, men forgæves. Afslaget medførte at
Aalborg Dame Roklub blev stiftet i 1916.

g

- at på nettet under Roning dk. kan læses at
Aalborg Roklubs universitetsroere i den grad
er ved at have styr på teknikken og træningen. Roerne er ved at blive en faktor i dansk

g

g - at Sir Henry`s diplomatiske evner har
medført, at slingersen allerede kom på plads
torsdag den 5. marts. At formå kommunens
folk til at ændre den fastlagte arbejdsgang er
en genistreg. Den mand må kunne komme
vidt hvis han går ind i politik.
g - at Esben fik en flot 1. plads ved DM. Stort

tillykke til Esben. Anders var på en 2. plads
200 m før mål ! Læs på klubbens hjemmeside
hvordan det ellers gik ved DM.

- at der gennem årene jo har været et fint
forhold og samarbejde mellem AR og ADR.
De fælles relationer er resulteret i adskillige ægteskaber. Det ser nu ud til, at der er
uoverstigelige vanskeligheder med at få vore
Projekt 888 kaproningspiger optaget i ADR.
Redaktionen kender ikke årsagen, men er vidende om, at ADR`s første forkvinde Anna
Berglind i 1924 udtalte til pressen: ” Jeg er
modstander af kaproning, det er alt for anstrengende med al den træning, der skal til.
Og det ser rædsomt ud at se de sveddryppende kvinder næsten ligge ned i båden – så
er roning en grim sport ”. Kan det være Anna
Berglind, der stadig spøger i kulissen.

g

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
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Det kan være svært for
dig at vurdere hvilken

KIG IND og få gode råd
og en snak om dit hår

frisure der passer til

- så kan vi i fællesskab

netop din hårtype og
dit ansigt - derfor
stiller vi vores
ekspertise
til rådighed for dig.

finde en frisure dit
hår kan “bære”
- og som samtidig
passer til dit temperament og dit ansigt!

GRATIS

Få gode råd

gratis

Vingårdsgade 17 · 9000 Aalborg
Tlf. 9812 8699 · www.lassen-eriksen.dk

- en ordentlig bank

Gå i banken
via mobilen
Hent den gratis i din App-butik

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 29. marts kl .10.00
Returadresse: Aalborg Roklub . Søsportsvej 8 . 9000 . Aalborg

