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Forårsrengøring lørdag 25. marts kl. 9.00
- kom og hjælp så klubben står rengjort til

Standerhejsningen søndag 26. marts kl. 10.00

BESTYRELSEN:

Formand:
KARSTEN HOLT
Bundgaardsvej 75
9000 Aalborg
3152 0025
Formand@
AalborgRoklub.dk

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

Kasserer:
ALLAN PEDERSEN
Nørholmsvej 25
9000 Aalborg
9818 2785
Kasserer@
AalborgRoklub.dk

Bestyrelsesmedlem:

Jonas SvaNe

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

MaTeRiel:

Bestyrelsesmedlem:
HENRY KRUUSE
Vester Vænge Alle 20
9000 Aalborg
4093 3861
HenryKruuse@
AalborgRoklub.dk

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

MADS GADEBERG

TROELS ØLHOLM

Kastetvej 66, st.
9000 Aalborg
5355 2125
MadsGadeberg@
AalborgRoklub.dk

Lektorvej 26
9000 Aalborg
2758 8274
TroelsOlholm@
AalborgRoklub.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
franksor@stofanet.dk
STEEN VILLADSEN
2071 5088
Barken 30 B
9260 Gistrup
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.

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

Næste roblad udkommer i maj måned - Deadline 15. april
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Allan Pedersen
Nørholmsvej 25
9000 Aalborg
Tlf.: 9818 2785
Mads Gadeberg Jensen
Kastetvej 66 st.
9000 Aalborg
Tlf: 5355 2125
materieludvalg@
AalborgRoklub.dk

GAR:
Gamle Aalborg Roere:
FRANK R. SØRENSEN
Akeljevej 4
9310 Vodskov
9838 2417
jfransor@stofanet.dk

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

Formanden
har ordet
Af Karsten Holt

Vi har en splendid roklub… hvilket alle medlemmer helt sikkert er enige i. Hver gang
klubben kalder – eller man selv møder frem
for at motionere – eller for at deltage i kammeratligt samvær – ja så er det forbundet med
gode oplevelser.
En af de gode oplevelser i år var afholdelse
af klubbens årlige generalforsamling. Rigtig
mange var mødt op, og vi fik en generalforsamling, hvor den demokratiske proces stod
sin prøve med manér.
De fremmødte fik et pejlemærke om klubbens
puls – og hvor vi er på vej hen. Stor tak til
HOF for at lede forsamlingen sikkert gennem
den omfattende dagsorden. Se referatet andetsteds i bladet (side 5).
Mens dette skrives glæder mange sig til den
næste gode oplevelse – nemlig GARs generalforsamling, der jo er forbundet med en gedigen menu kombineret med underholdning
og socialt samvær. Herfra skal lyde en stor
opfordring til at støtte GAR gennem medlemskab af denne støtteforening og deltagelse i
GARs arrangementer. Gennem GAR støtter
man som bekendt Aalborg Roklub som helhed.
Mens GARs generalforsamling ruller er vore
universitetsroere aktive ved Aalborgs Bedste
– et arrangement, som Aalborg Kommune afholder for at hylde byens mestre i 2016. Vi
er repræsenteret med vores otter og firer med
styrmand.
Allerede 7. marts kl. 19.30 er der atter oplevelser i kølvandet. Vort Swing- og Jazzband
afholder koncert i klubben. Jeg er sikker på,
at mange vil benytte lejligheden til at støtte
BBBB ved deres fremmøde.
Langsomt men sikkert nærmer vi os årets
første rigtige højdepunkter – nemlig rengøringsdagen lørdag, den 25. marts kl. 9.00 –
og naturligvis standerhejsningen søndag, den
26. marts kl. 10.00.

Vintertræningen kan lægges på hylden – NU
skal vi atter på vandet. Mød op og til arrangementerne – så vi dels sikrer en klub, der ligner en million – dels sikrer en festlig og aktiv
start på rosæsonen.
Apropos rengøring, så er jeg sikker på, at I
alle nyder den rengøring, der nu udføres i
klubben af det nye rengøringsselskab. Det er
en oplevelse i sig selv.
Forberedelserne til rosæsonen er i fuld
sving. Bestyrelsen blev af generalforsamlingen pålagt at nedsætte et udvalg, der skal
kigge på ”indtægtsmuligheder” og den årlige
roskole løber af stabelen den 22. april. Der er
allerede nu ganske mange tilmeldt – og det
lover rigtig godt.
Det er tillige lykkedes bestyrelsen at udsende
kontingentopkrævningen 1 måned tidligere
end forventet. Kontingentet er klubbens
primære indtægtskilde, og herfra skal lyde en
opfordring til at indbetale rettidigt.
Husk nu at holde øje med mails og klubbens
hjemmeside – og mød op, når klubben kalder.
Vi ses i klubben !

Ro motion ER go’ motion
– hele året.!

Strand PAVILLONEN
- vi sætter alle sejl til

VESTRE BÅDEHAVN
AALBORG
AALBORG ROKLUB
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aktivitets Nyt fra Kapfonden

kalender
Husk svømning

Hver søndag kl. 17.00-18.00
i Sofiendal Svømmehal
Mød frem og hold svømmeformen vedlige,
så du er klar til dem kommende sæson.

MARTS:
7. JAZZ-aften i AR kl. 19.30		
25. Forårsrengøring 2017
26. STANDERHEJSNING kl. 10.00

april:
22.-23. Roskole 2017

GAR arrangementer:
Sæt

X ved

Kommende GAR arrangementer i 2017:

Tirsdag 6. juni:

Foredrag + musik + let anretning

Tirsdag 7. oktober:
Candelight fest

Nærmere om begge arrangementer senere.

Flere oplysninger på opslagstavlen
og www.aalborgroklub.dk
FORSIDE: Fra venstre: AR’s kasserer
Aage Vest aflægger sit sidste regnskab
og GAR’s formand Aage Nielsen fremlægger sidste årsberetning.
Foto: Frank R. Sørensen
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Af Flemming Geert

Kaproernes Rejse- og Baadefond, stiftet den
28. november 1964, i daglig tale: kapfonden,
gennemførte sin årlige generalforsamling den
13. februar kl. 19.00 i klubbens opholdslokaler. Fremmødet bestod, foruden fondens bestyrelse, af ca. 10 kaproere (uni-roerne) samt
fondens stiftere, generalerne Bjarne Pedersen
og John Terp.
Dagsorden jf. vedtægterne plejer man jo at
sige om en generalforsamling. En sådan fremgår imidlertid ikke af kapfondens vedtægter,
så metoden var i dette tilfælde fri. Bestyrelsen
valgte dog den traditionelle, i form af (1) en
(slags) beretning, (2) fremlæggelse af regnskab, (3) valg af bestyrelse samt (4) eventuelt.
Fonden har i årets løb haft indtægter i omegnen af 100.000 kr., som i langt overvejende
grad er fremskaffet af uni-roerne som sponsoraftaler i forbindelse med verdensrekordforsøget. Sammen med indestående på ca.
22.000 kr., har vi således kunnet investere ca.
118.000 kr. i nyt materiel. Der er til klubbens
kaproningsafdeling indkøbt en kombineret
2-/2x samt årer, coxbox, sko og rullebaner.
Summa summarum giver det således for
nærværende en tilbageværende kassebeholdning på ca. 4.000 kr. Fremtidige materielinvesteringer vil således kun være muligt,
såfremt nye indtægter tilflyder fonden, idet en
formueforøgelse indenfor en realistisk fremtid ikke kan genereres på baggrund af investering af nuværende kassebeholdning, grundet samfundets generelle renteniveau.
Bestyrelsen blev genvalgt. Denne består af
Flemming Due, Gorm Rasmussen, Aage Vest
og undertegnede som formand.
Der var intet til eventuelt.
Slutteligt glæder det mig, at den hæderkronede kapfond stadig, trods sin høje alder (52
år), er aktiv og støtter kaproningen i Aalborg
Roklub. Således har kapfonden gennem de
seneste tre år sørget for, at der er sket en ikke
ubetydelig tilførsel af nyt materiel i form af
både, årer m.v.

Ordinær generalforsamling
med skum for boven
tirsdag 14. februar 2017017

Tekst og foto: Frank R. Sørensen

”Når krybben er tom, bides hestene”, lyder
et gammelt ordsprog, et ordsprog der blev
vakt til live ved dette års ordinære generalforsamling i Aalborg Roklub. Et pænt stort
underskud i regnskabet gav bølgeskvulp, ikke
ude på vores kære Limfjord, som generalforsamlingen havde vendt ryggen, men hos de
mange fremmødte medlemmer, der fik luft
for meninger og holdninger til de aktiviteter
og det arbejde, der er blevet udført i klubben
det sidste års tid.
Også i køkkenet kunne generalforsamlingen
konstatere en ændring, de tre unge AAU piger
fra sidste års generalforsamling manglede.
Referent, Anders Ørum, skrev i sin artikel, at
man kunne frygte det var sidste gang med piger i køkkenet. Det fik han jo ret i.
Efter formanden havde ringet med klokken
og kort budt velkommen, startede generalforsamlingen med et minuts stilhed i mindet om
medlem, Freddy Schnoor, der døde i 2016.

1. Valg af dirigent

Dette punkt tog ikke lang tid og holdt gemytterne i ro, for med en erfaren herre ud i
dirigentens job, Niels Erik Hoffmann, mellem
rovenner kaldet Hof, var der ingen modkandidater.

Den røde lampe lyste ved den ordinære generalforsamling og alle lyttede intenst med da formanden
aflagde bestyrelsens beretning.

Hof takkede for valget og kunne konstatere
at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
Herefter kunne Hof stille det retoriske
spørgsmål: Hvem i bestyrelsen aflægger beretningen? Formand Karsten meldte sig hurtigt klar ved podiet.

2. Bestyrelsens beretning for 2016
– et anderledes år

Ved at tage en ny kongelig teknik i brug, clips
til at holde siderne i orden, startede formanden med at fortælle, at 2016 blev et anderledes år, et år, hvor vi dyrkede og oplevede
områder, vi ikke tidligere har prøvet:
•
•
		
•
		
•
		
•
		
•

Aalborg Roklub fyldte 130 år!
Vi nåede finalen i kampen om
Danskernes Idrætspris i Boxen, Herning
Vi satte en (faktisk 2) meget flot
verdensrekord i Salling
Vi har nu også konkurreret med
kineserne – på deres hjemmebane
Vi tog imod klubbens første glasfiber
inrigger
Vi tog imod klubbens første coastalbåd

Rosæsonen resulterede i 68.213 km fordelt

Formanden, Karsten Holt, aflagde en fyldestgørende beretning fra en god sæson 2016 med
bl.a. to verdensrekorder og mange andre sejre
og flotte resultater fra kapafdelingen.

der i hus – pigerne, der roede 100 km med en
forbedring af rekorden på 19 minutter og gutterne, der forbedrede den eksisterende rekord
med hele 5 km ved 24 timers roning – til i alt
517.376 km. Formidabelt !!!

Blandt Aalborgs bedste

Senere i marts var klubben atter repræsenteret
ved Aalborgs Bedste – et arrangement, hvor
byens mestre i det forgangne år blev hyldet.
AR var repræsenteret ved vores universitetsotter og 4+.

Anderledes Aalborg Regatta
på 5.637 ture mod 72.975 km på 6.682 ture
i 2015. En mindre tilbagegang, der bl.a. skyldes færre roere i KAP-afdelingen.
Allerede inden sæsonen blev skudt i gang med
standerhejsningen var klubben repræsenteret
ved flere væsentlige events.

Danskernes Idrætspris i Boxen Herning

I januar deltog vi som bekendt ved Sport
2015 i Boxen i Herning, hvor vi jo var i finalen om Danskernes Idrætspris. Finaledeltagelsen kom i hus efter et massivt arbejde
omkring at skaffe stemmer landet over for
først at komme i semifinalen – og derefter af
en jury at blive udtaget til finalen. Fantastisk
bedrift – på en fantastisk baggrund – nemlig
vores Universitetsroere Team888.
Samme team deltog samme dag ved JM i
Århus, hvor vi hentede flere Jyske Mesterskaber, flere anden og tredje pladser i indendørsroning. Senere samme måned hentedes flere DM-titler i samme discipliner i
Gladsaxe Sportshal.

Verdensrekord – hele to af slagsen

Marts måned blev en måned vi sent vil
glemme. Den 4. marts gik startskuddet for
2 verdensrekordforsøg i Sallings sportsafdeling. 24 timer senere var hele 2 verdensrekor-

Den årlige tradition – arrangementet mellem
UCN og AAU medio juni fik et andet forløb end forventet. Rekrutteringen på UCN
og AAU slog fejl og ganske få tilmeldte sig
arrangementet. Dette skulle også ses i lyset
af, at Ægir måtte trække stikket – og fravalgte at deltage grundet manglende ressourcer.
Dermed kunne arrangementet kun omfatte
herrer!!!
Arrangementet skulle derfor gennemføres
på en anden baggrund. Heldigvis havde de
tidligere års indsats resulteret i, at SDU havde
etableret et tilsvarende projekt. Således gik
det til at årets event blev en konkurrence mellem AR og SDU – og afviklet i ottere og i
Coastalbåde.

Herlig midsommeraften

Traditionen tro afholdt vi i samarbejde med
hele Søsportsvej (ADR, AAK, Søspejderne
og Ægir) Skt. Hans aften. Vejret tilsmilede bestemt ikke arrangementet. Sir Henry måtte arrangere overdækning af grillen for at pølserne
kunne steges. Vejret klarede op lige som årets
båltaler Kulturchef i Aalborg Kommune Lis
Rom Andersen besteg talerstolen. Trods vejret fik deltagerne en herlig midsommeraften.

AR mandskaber på vandet
i ind- og udland

Sæsonen har også budt på mange længere ture

i såvel ind- som udland – lige fra Sverige over
Silkeborg og til Grækenland, hvor TOLO
Roklub er blevet et populært udflugtsmål –
også for medlemmerne i AR.
Den længste langtur må siges at være den tur,
som i alt 11 af vore medlemmer blev involveret i – af en ganske særlig kaliber – nemlig
turen til Kina. Det kinesiske roforbund betalte
gildet, der blev en aldeles uforglemmelig tur
for deltagerne. Vore medlemmer gjorde rigtig
god figur, så god, at vi har papir på, at vi skal
af sted igen i 2017. Nu får vi se, om kineserne
holder aftalen.

Fødselsdag med højt humør og bådedåb

Fødselsdagsfrokosten - nummer 130 i rækken
- blev gennemført med manér, idet rigtig
mange deltog i morgenbord og/eller selve
frokosten. Også denne event fik en ganske
særlig dimension, idet Bjarne Pedersen dagen
inden havde arrangeret REUNION for klubbens tidligere kaproere. I alt 35 højspændte
deltagere var på pletten, da startskuddet lød
for et veltilrettelagt arrangement. Mange af
deltagerne deltog også i fødselsdagsfrokosten – dagen derpå. 20 jubilarer blev hyldet
på dagen. Den runde fødselsdag blev yderligere fejret med bådedåb af 2 nye både og
bådtyper – begge af en konstruktion, som

VI er oppe på
tangenterne ...

ikke tidligere har været set i AR – nemlig dels
en 2 årers inrigger af glasfiber, der blev døbt
RICHTER dels en coastalbåd, der passende
blev døbt YANKEE efter den ivrige fortaler
for bådtypen.

Kap’erne fra dengang kan endnu

Også andre af vore kaproere deltog i konkurrencer. Vores KAP67-mandskab og dobbeltsculler deltog i Masterroning på Bagsværd.
Her kom mandskaberne i menneskehænder
– grundet en rekordstor tilmelding. Trods de
mange deltagere formåede vore mandskaber
at hente hæderlige resultater med hjem.

Aflysning

Som kulmination på sæsonen forsøgte vi i
oktober at afholde en Vikingtour samme dag
som den traditionsrige flæskestegstur. Arrangementet blev imidlertid aflyst grundet
vejret.

Robladet og medierne

Vort medlemsblad er vort ansigt udadtil –
men er et kærkomment billede af livets gang i
roklubben. Dét skal vi værne meget om.
Vi har atter i 2016 nydt godt af redaktionens
evne til at omsætte små og store begiven-

Målgruppe og budskaber

design og udformning

elektroniske medier

tryksager

øvrige medier

salg

Bliv inspireret på
www.novagraf.dk
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For sidste gang fremlagde kasserer, Aage Vest
Petersen det reviderede regnskab med
godken-delse og applaus. Det siges at Aage
bliver indvandrer på djævleøen og rejser fra
Aalborg Roklub. Derfor ønskede han ikke genvalg
som kasserer.

Økonomien

heder til et se- og læseværdigt Roblad, hvor
der professionelt er puslet med arrangementer, oplevelser, pudsigheder – både i ord og
billeder – og grafisk. Redaktionen har udført
et betragteligt stort arbejde – og vi skylder
redaktionen en STOR TAK for dette arbejde.
Grundet de mange aktiviteter og i særdeleshed resultater i KAP-afdelingen har vi bestemt nydt godt af mediernes interesse for
AR. TV-dækning, de lokale radio- og TVstationer samt reklamebureauer. Film, til Aalborg Kommune, har været interesseret.
Specielt skal nævnes Roinfo.dk der flittigt og
grundigt har beskrevet vore bedrifter i ind- og
udland – OG – som også bidrog, da vi indsamlede stemmer til Danskernes Idrætspris.
Stor tak skal sendes i retning af Roinfos bagland.
Der blev stillet spørgsmål om der kunne
spares nogle penge på robladets tryk og porto
udgifter. Med den nuværende dristributionsform, Post Nord, der sikrer alle medlemmer
får medlemsbladet, kan der ikke spares en
krone. Med kun 300 eksemplarer er det begrænset, hvor meget der kan spares med en
anden distribution.
Vedr. pris for tryk af robladet, bliver det også
svært at finde en besparelse, da nuværende
trykpris er helt i bund.
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Vi har været meget igennem de sidste par
rosæsoner omkring kontingentet. 2016 blev
brugt til at rydde endeligt op – bl.a. i den store
masse af restancer, der på et tidspunkt udgjorde ca. 20% af kontingentindtægten. Dét
er selvsagt uholdbart og ikke klubbens DNA
og alt for dårligt ikke at betale kontingent til
tiden, vi har en herlig roklub. Roklubbens
økonomi vil økonomichefen senere detaljeret
gøre rede for, sagde formanden.
Under dette punkt gav det anledning til
flere spørgsmål og en følelsesladet diskussion vedr. bl.a. den opsang fra bestyrelsen,
der var i første medlemsblad i år. Der er i et
stykke tid konstateret, at flere medlemmer
misbruger den tillid vi alle nyder i Aalborg
Roklub, der står til vores disposition i døgndrift. Bortkomne nøglebrikker, ting som forsvinder fra klubben, der sløses med oprydning
i køkken, opholdsstue og omklædningsrum.
Alt sammen nogle hårde punkter for en hårdt
presset økonomi.
Der blev også i år stillet spørgsmålstegn ved
universitetsroernes kontingent, og om det er
rimeligt, at der på deres rotøj også skal stå
”AAU universitetsroning”? Det signalerer,
at det er Aalborg Universitets roklub, lød påstanden.
Der er sket en stor udvikling vedr. samarbejdet mellem AAU og AR sagde Bjarne Pedersen, der gav generalforsamlingen en fyldestgørende orientering om dette samarbejde og,
hvordan det i 2013 så sin spæde start.
På spørgsmål om, hvad klubben gør ved medlemmer, der misligholder kontingentbetaling
eller helt udelader at betale og køre med på
frihjul, blev der svaret, at nøglebrikken til
fordøren spærres, og det pågældende medlem
ekskluderes.
Men hvem er disse medlemmer, det ved de
medlemmer, der dagligt kommer i klubben
jo ikke? Et ekskluderet medlem kan, uden
besvær, bare følge med andre ind i klubben

og køre videre på frihjul. Hvad med at få den
gamle ”Gabestokken” frem igen eller lave en
ind- og udmeldelsesliste i medlemsbladet?
Lød det fra et par medlemmers side.

Søsportsvej og samarbejdspartnerne

Samarbejdet mellem roklubberne på
Søsportsvej er forløbet tilfredsstillende. Vi
har løbende afholdt fællesmøder – blandt andet for at have fælles fodslag i aktuelle emner, men naturligvis også for at inspirere og
hjælpe hinanden. Vort nordjyske ronetværk
har bidraget til aktiviteter med de traditionelle
løvsprings- og løvfaldsture, der også i 2016
havde deltagelse af AR medlemmer.
Samarbejdet med UCN/AAU og Aalborg
Eventkontor blev nærmest gennemført på
vågeblus. Dette skyldtes dels den fejlslagne
rekruttering af nye deltagere til vort ”Limeriverrace” dels grundet Ægirs afbud, der
betød, at vi ikke længere kunne rekruttere
kvinder. På denne baggrund ville institutionerne ikke støtte op om rekrutteringen.
Når det er sagt, har vi stadig deres bevågenhed og der er forhåbentlig kun tale om en
”midlertidig tilstand”.
Opfordring! Årets første roblad indeholdt en
artikel fra bestyrelsen, hvor medlemmerne
indskærpes, at det altså er en fælles opgave
at være agtpågivende i vores færden i roklubben.
ALLE skal bidrage til at værne omkring
oprydning, spare på energiforbrug, lukke
døre og vinduer og selvfølgelig ikke betragte
roklubben som et NETTO, hvor varerne kan
afhentes uden betaling!!!
Det kan heller ikke nytte, at man bruger andre
medlemmers adgang til klubben – via deres
pinkode. Dét måtte der så sættes en stopper
for – til skade for andre medlemmer. Ærgerligt!
Vi skal ikke kontrollere hinanden, vi skal
hjælpe hinanden. Klubben er alle medlemmers klub!

Afsluttende kommentarer

TAK til bestyrelsen for et godt samarbejde og
til alle, der har været aktive i årets løb enten
med at arrangere eller med at deltage. Ingen
nævnt ingen glemt. Det er Jer, der er klubbens puls – og som de nye medlemmer iden-

tificerer klubben med.
Tak til Aage Vest Petersen for en sublim, stor
og altid konstruktive indsats.
Tak til samarbejdspartnere, annoncører og
sponsorer for Jeres støtte i den forgangne sæson.
Fra bestyrelsens side skal lyde en tak for indsatsen i 2016.

Oprørte vande

En generalforsamling har det ligesom vejret.
Det ene øjeblik er der vindstille og ikke ret
mange kommentarer til formandens beretning, det andet øjeblik er der storm og et hav
af spørgsmål og kommentarer, et godt kendetegn for dette års generalforsamling.
Men hurra for det, det er jo netop her, der er
mulighed for, at alle kan komme til orde og
få afleveret sit budskab, så den nye bestyrelse
har noget at arbejde videre med i klubbens og
medlemmernes tarv.
Generalforsamlingen godkendte beretningen
med akklamation.

3. Kassereren fremlægger
det reviderede regnskab til
godkendelse

Aage var som sædvanligt godt klædt på
talmæssigt, da han, viste det sig, for sidste
gang skulle fremlægge det reviderede regnskab, der i år viste et meget stort og mørkerødt tal på bundlinjen.
Kort og kyndig med sin sædvanlige lune undertone, fremlagde Aage det reviderede regnskab med bemærkninger til de faktorer, der
medvirkede til underskuddet, der lyder på
ikke mindre end 183.138 kr.
Problemer med kontingentopkrævningen i
2015 fortsatte ind i 2016. Fejl med opkrævningen resulterede i en mindre indtægt på
10.000 kr. Disse penge vil forsøges opkrævet
i 2017.
En ny bådmotor til trænerbåden var tungere
end den gamle motor, og der måtte også investeres i en ny kran.
6 ansøgninger til SIFA om tilskud vedr. kaproninger har ikke fungeret godt og udløst
tilskud i 2016. Men 4 af disse vil komme til
udbetaling i 2017.
I forbindelse med Aalborg Regattaen 2016,
blev der ikke givet kommunalt tilskud, så her
AALBORG ROKLUB
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mangler 10.000 kr. Heller ikke i 2016 var der
tilskud fra Aalborg Universitet økonomisk eller lån af biler til transport af roerne til regattaerne.
Kaproernes Kinatur var omkostningsfri for
Aalborg Roklub, på nær et lille diverse beløb
på 1.659 kr. og for deltagerne i turen til Kroatien har de bidraget med en egenbetaling på
26.200 kr.
Med en sikker bankgaranti og en balance på
73.763 kr. er klubbens likviditet i orden, men
2017 kræver en stor og effektiv indsats af alle
og en økonomisk stram styring.
Regnskabet blev godkendt med stor applaus
og tak til Aage for mange års godt arbejde
som kasserer.

4. Indkomne forslag

Der var indkommet 5 forslag til dette punkt,
men dirigenten henviste de 3 forslag til næste
punkt, da de alle handlede om kontingent
fastlæggelse.
Det ene forslag der blev behandlet under dette
punkt lyder:
Forslag til generalforsamlingen 1 stk. løbebånd til brug i vores motionscenter. Det ville
være rart.
En gruppe, der kan stå for maling af klubhus,
hvis der er penge dertil i år. Sponsor til noget
maling er fundet med god rabat.
Mvh Kjeld Lund
Der var ikke tilslutning til at arbejde videre
med forslaget til et brugt løbebånd.
Vedr. forslaget om en gruppe, der kan stå for
maling af klubhuset – god ide’, der arbejdes
videre med forslaget.
Fra Bjarne Pedersen var indkommet et forslag, der af ukendte årsager ikke var blevet
registreret som afleveret rettidigt. Generalforsamlingen sagde OK til behandling af dette
forslag der lyder:
Udvalg, der skal skaffe penge.
Der udpeges et aktivt udvalg med det mål at
skaffe penge til vedligeholdelse af klubbens
1’ste sal og andre aktiviteter – udvalget afgør,
hvad andre aktiviteter står for.
Dette forslag gav en del spørgsmål og kommentarer.
P.t. er det sådan at det kun er medlemmer af
Aalborg Roklub, der kan låne opholdsstuen
til en festlig lejlighed og vedkommende skal
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selv være til stede. Der betales et mindre symbolsk beløb.
Begynder Aalborg Roklub at udleje lokalerne
til eksterne personer til f.eks. fest el. kurser,
kommer vi i karambolage med de kommunale regler om støtte til en idrætsklub som
Aalborg Roklub.
Forslaget kom til afstemning med det resultat,
at et simpelt flertal vedtog forslaget.
Ud af de 65 fremmødte stemte 28 for, 16
imod.
Det nye udvalg, når det engang ser dagens lys,
skal arbejde ud fra samme princip som hidtil
og må ikke komme på tværs af de gældende
kommunale regler.

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

Sæsonen 2017 vil blive en rosæson, hvor vi
SKAL intensivere indsatsen indenfor områderne
• Flere medlemmer til klubben – også til
		 motionsafdelingen !
• Styrke økonomien (gerne via
		 sponsorater, annoncører & fonde)
• Vedligeholde samarbejdet med vore
		 samarbejdspartnere AAU, UCN, Aalborg
		 Events, Søsportsvej og DFfR
-sagde formanden, der igen havde indtaget
podiet.
Vi skal have (endnu) flere nye medlemmer.
Medlemstallet skal ved udgangen af 2017
gerne være omkring 225 medlemmer.
Vi har vinteren igennem haft en række instruktører/trænere i aktivitet for at holde de
senest ankomne medlemmer tæt til klubben.
Disse instruktører bliver involveret i afholdelse af den første roskole, der finder sted den
22. og 23. april.
I 2017 afholdes ikke Aalborg Regatta i samarbejde med Aalborg Events, da kommunen har
hænderne fulde grundet DGI Landsstævne.
Vi skal altså gøre arbejdet selv – og det kan
vi – ja – det SKAL vi.
Der skal afholdes korttursstyrmandskursus
og der skal være deltagelse fra roklubben til
de af DFfR afholdte langtursstyrmands- og
trænerkurser.

Tilbuddet om SPP-roning og roning på faste
tidspunkter skal fastholdes. Vi skal sikre, at
de nyere medlemmer fra 2011 - 2016 aktiveres i roklubben.

Styrke økonomien via sponsorater

Vi SKAL i 2017 fokusere på
• Aalborg Roklub fyldte 130 år!
• Aktiviteter, der kan tjenes penge på
• Sponsorer (og evt. program for
		 håndtering af disse)
• Fonde (hvor roklubbens behov
		 kan dækkes)
• Netværk
Vedligeholde samarbejdet med samarbejdspartnere
Det arbejde bestyrelsen har gennemført siden
2013 har været udbytterigt. Vi skal derfor i
2017 være vedholdende – og vedligeholde
dette arbejde. Det gælder samarbejdet med
• Aalborg Kommune
• Aalborg Events
• SIFA
• DFfR
• UCN og
• AAU i særdeleshed
Søsportsvej og DFfR. Som nævnt i beretningen fungerer samarbejdet med de andre
roklubber ganske glimrende. Det skal vi
naturligvis fortsætte med.
Som nævnt tidligere bliver Aalborg Regattaen vort arrangement. Ægir har travlt med
afholdelse af deres 75 års jubilæum, og ADR
har jo ikke tidligere ønsket at deltage i kaproning.

NY Opfordring !!!

Alle aktiviteter har naturligvis behov for, at
klubbens medlemmer bakker op og tilbyder
deres hjælp. Det gælder generelt – men i
særdeleshed de ugentlige aktiviteter, roskolen, undervisning af nye Team888-deltagere
og arbejdet med sponsorer og fonde. Meld Jer
– og få del i oplevelserne.
Er alle nye medlemmer fra de sidste 5 år aktive? Vi skal have alle med sagde formanden.

Invitation

Lørdag, den 25. marts kl. 09.00 vil besty-

relsen gerne invitere til morgen- og frokostbord i roklubben. Vi afholder rengøringsdag.
Dagen efter - søndag, den 26. marts kl. 10.00
afholdes standerhejsningen for klubbens sæson nummer 131. Dét skal fejres!
Afslutningsvis skal der fra bestyrelsens side
lyde et ønske om en aktiv, udbytterig og gerne
festlig rosæson 2017.

3. forslag til afstemning vedr.
nedsættelse af kontingent
1

2

3

Bestyrelsen

Thorkild
Carlsen

Bjarne
Pedersen

Studerende

1.650

1.500

1.500

Seniorer

2.200

2.000

2.500

Seniorer
nedsat

2.000

2.000

2.500

Passive

250

225

500

Inden generalforsamlingen gik til afstemning
redegjorde Bjarne Pedersen for nødvendigheden af sit kontingentstigningsforslag ved
at gennemgå en illustrativ trekant, der synliggør, hvorledes universitetsroningen organiseres lige fra rekrutteringen til Aalborg Regattaen og derefter ud i den skrappe roverden.
Torben Carlsen trak efterfølgende sit forslag og med 15 stemmer for og 15 stemmer
imod Bjarne Pedersens forslag, blev det bestyrelsens forslag der blev vedtaget som klubbens nye kontingentsatser.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer,
iflg. §5.:
På valg er følgende:
Kasserer AageVest Pedersen – ønskede ikke
genvalg
Næstformand Ulrik Saxager
Bestyrelsesmedlem Jonas Svane
Som ny kasserer blev valgt Allan Pedersen
Næstformandsposten blev et genvalg til Ulrik Saxager over modkandidat Frederik R.
Hansen.
Som bestyrelsesmedlem var der genvalg til
Jonas Svane
AALBORG ROKLUB
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7. Valg af 2 revisorer

9. Eventuelt

Her var der genvalg til
Børge Christoffersen og
Simon Lyngshede

Det er punktet, hvor ordet er frit, alt kan siges,
roses, kritiseres, kommenteres, men intet kan
vedtages.

De to kan nu glæde sig til næste års kulinariske oplevelser når det nye regnskab skal revideres og godkendes.

Trods duften af nylavet kaffe samt rullepølseog ostemadder var debatten ikke helt uddød.
Der blev fulgt op på nogle af punkterne fra
tidligere på aftenen.

8. Beretning fra dispositions-		
fonden og valg af formand
for samme

Følger bestyrelsen de nordjyske brobyggerier,
så der stadig er adgang til Ryå pr. robåd, blev
der spurgt om fra forsamlingen.

2016 har været et godt år, vi har de sidste 3 år
opfordret bestyrelsen til at investere i nyt bådmateriel og efter gode investeringer er fonden
stort set tom.
Der er blevet investeret i to nye både. En
coastalbåd 4x+ til 93.000 kr. og en 2+ inrigger til 97.500 kr. klubbens første glasfiberbåd
der bærer navnet Richter. Der er købt årer for
28.500 kr. og med handelsomkostninger, depotgebyr, bankgebyr og renteudgifter lyder
udgiftssiden på 220.752,31 kr. mod samlede
indtægter på 34,895,89 kr.
Med stor applaus og hele forsamlingens tilslutning, blev Finn Jensen genvalgt som formand for Aalborg Roklubs Dispositionsfond.
Regnskabet studeres af fra venstre klubbens
erfarne dirigent, Niels Erik Hofman, formanden
Karsten Holt og den afgående kasserer Aage
Vest Petersen.
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Der blev foreslået, at klubben skifter fra den
nuværende bankforbindelse til Spar Nord, og
så var vi lige omkring tryk af medlemsbladet
og evt. besparelser på dette område. Der tages
et par nye tilbud hjem, så der er noget at sammenligne med.
Universitetsroerne gjorde opmærksom, på
at de ikke havde noget imod at ro i rotøj,
hvor der ikke står AAU universitetsroning
på trøjen. Vil nogle være de glade sponsorer
på nye trøjer, så tager vi imod dem med kyshånd, lød det samstemmende fra de hårde
kapdrenge.
Formanden kunne til slut takke dirigenten,
takke for fremmødet og iscenesætte det traditionelle hurraråb og slutte med et

”Vel roet”..!

Yderst til venstre er det Aalborgs
borgmester, Thomas Kastrup Larsen,
iført borgmesterkæde, der hylder
universitetsroerne fra Aalborg Roklub
for de flotte præstationer, bl.a. hele to
verdensrekorder.

Aalborg Roklub med for tredje gang blandt
”Aalborgs Bedste”
Tekst: Christina Donstrup
Foto: Andrea Viktoria Tram Løvemærke

Torsdag den 2. marts var størstedelen af Universitetsroning Aalborgs drenge og piger inviteret til ”Aalborgs Bedste 2016” for at blive
hyldet for alle deres flotte resultater, som de
har lavet i løbet af 2016, heriblandt verdensrekordforsøget i Salling.
Ved ankomsten blev vi mødt med sandwich
og drikkelse, hvorefter showet begyndte.
Der var sportsfolk af varierende størrelse fra i
alt 35 klubber fra Aalborg Kommune, og Universitetsroning Aalborg mødte igen talstærkt
op, ligesom de forrige to gange, vi er blevet
inviteret. Første gang vi deltog (2015), blev
showet afholdt i Nordkraft, sidste år var det i
Nordjyske Arena, og i år var det Aalborg Kultur og Kongres Center. Igen var det Mogens
Jørgensen, som mange nordjyder kender fra
fjernsynet på TV2 Nord, der agerede konferencier. Dette klarede han fint trods hans
mange ja/nej spørgsmål til en masse generte
børn, som gav meget korte og kontante svar
herpå.
Universitetsroning Aalborg havde ikke kun

verdensrekorder at prale med, der var også
adskillelige flotte præstationer og guldmedaljer ved Danmarksmesterskaberne i det
forgangne år i diverse bådtyper og løb.
Slutteligt kom musikeren Wafande og optrådte med fire af sine numre, som alle har
været spillet meget i radioen, hvilket de
mindste virkede meget begejstrede for - de
voksne knap så meget. De synes det var sjovere med Jan Gintberg sidste år, men i et publikum hvor den yngste sportsmand/-kvinde
er omkring 8 år, og den ældste er omkring
80, er det også noget af en opgave at finde
underholdning, for alles smag. Men særligt
Jesper Quist fra Universitetsroning Aalborg
havde svært ved at sidde stille på stolen, og
kastede glædeligt armene i vejret til lyden
af Wafandes musik, så helt ved siden af var
det heller ikke ;-) Alt i alt en hyg-gelig aften
i selskab med en masse dygtige sportsfolk,
der hver især mestrer sportsgrene og har lavet
flotte resultater i 2016, og som repræsenterer
Aalborg godt udadtil. Aalborg har god grund til at være stolte af sine atleter - små og
store, minigolfere og triatleter, og så roerne
selvfølgelig.
AALBORG ROKLUB
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GAR
generalforsamling
2017
- Aage abdicerede.. !
Tekst og foto: Peter Laubek

Allererede på vej op ad trappen i forhallen
fornemmede man, chefkokken Martin Lassen
var i fuld gang med at forberede ”generalforsamlingstorsken”, der var en liflig duft af ristede løg, flæsketern og kogt torsk. Stemningen var dermed slået an blandt de fremmødte
35 gamle rosvende. Efter at have indløst passerseddel hos hovedkasserer Ole Sloth og
hilst på formand Aage Nielsen så var der frit
slag, og snakken gik.
Præcis kl. 18.30 lød gong-gongen, og de
gamle rosportsfolk blev beordret til bords.
Utroligt, men igen i år var det lykkedes, at
formå 2 af Frejlev Skoles yndigste undervisere Ann Katrine og Nikoline til at sikre
rimelig bordskik og affodring af den blandede flok gamle Aalborgroere. Man må nok
sige, at de 15 kg. torskekotelletter, 5 kg. torskerogn med tilhørende sennepsovs, revet
peberrod, hakkede æg og rødbeder, ristede
løg og flæsketern samt kogte kartofler, skabte
ro i forsamlingen. Da bunden var lagt skete
det oftere og oftere, der blev skålet i Rød
Aalborg eller pilsnerøl, og så gik snakken
ellers lystigt. Ved et bord kunne man høre 2
forhenværende tømrersvende prale af, at de
var kgl. Priviligerede tømrere med ret til at
bære korde. På et spørgsmål fra nabobordet:
Trods kuling på Vesterhavet lykkedes det
dagene før GAR generalforsamling at fange
generalforsamlingstorsken.
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”Hvad betyder det?”. I kor svarede de 2 kgl.
Tømrere: ”Hvis du er fræk – så har vi lov at
stikke dig ned!”. En forhenværende murer
forsøgte også, at fremhæve murerfaget som
noget helt specielt, men blev straks afvist af
de kgl. Tømrere, med: ”Murere er blot en videreudvikling af tørvestakkere fra Store Vildmose”. Sådan. Efter den kogte torsk blev der
serveret en lækker citronfromage med top af
flødeskum samt kaffe med småkager. Vi har
vænnet os til høje trombonelyde fra Svend
Jørgen, det anfægter os ikke, men pludselig
larmede Svendes mobiltelefon. Straks lød enstemmigt – det koster en omgang, til alle 35.
Det lykkedes dog hurtigt Svende at få kvalt
mobilen.
Så lød gong-gongen igen – formand Aage
kaldte til orden, så generalforsamlingen
kunne påbegyndes. Første punkt – valg
af dirigent. Gennem mange år har Børge
Christoffersen varetaget jobbet som dirigent.
Sidste år unddrog han sig ved uden tilladelse

Dirigent Børge Christoffersen anmoder om
generalforsamlingens holdning til det pinligt store
overskud, kasserer Ole Sloth har fremlagt.

fra GAR bestyrelsen at tage til langtbortistan
med fru Inger. Heldigvis kunne den gamle
GAR formand Hans Nygaard klare opgaven.
Så i år, var Børge igen tilstede – troede vi,
men i valgøjeblikket var han borte – så han
blev på en måde valgt som dirigent in absentia. Heldigvis dukkede han op i tide.
Med vanligt overblik kunne Børge konstatere, at vedtægterne var overholdt, der var
ganske vist noget med en dato, der tilsyneladende var overskredet, men den kringlede
Børge med henvisning til overgangen fra
den af Julius Cæsar indførte Julianske kalender til den Gregorianske. Ingen bestred
Børges sagkundskab og accepterede. Ordet blev herefter overgivet til formand Aage
Nielsen, der startede med at mindes de to
gamle rokammerater Ove Thomsen og Freddy Schnoor, som vi mistede i det forgangne
år. Herefter redegjorde Aage for årets aktiviteter og arbejdet i bestyrelsen. Blandt andet
årsagen til manglende tilslutning til ølsmagningsaftenen med Niels Tikøb og ikke mindst
aflysningen af efterårsfesten. I bemærkningerne til formandens beretning kom det frem,
at tidsfristerne for tilmelding måske var for
korte, ligesom tidspunkterne var for tæt på
julemåneden. Det kom også frem, at en GAR
kone savnede tidligere tiders danselyst. Fra
forsamlingen kom der nye forslag til fremtidige arrangementer. Sejlads med Jens Krogh,
arrangement med Romeriet i Reberbanegade,
færgesejlads. Til sidstnævnte kunne Børge
meddele, at med hensyn til færgesejlads, har
han tidligere været med til at lænse GAR`s
kasse totalt for likvide midler, så den sejlads
kunne han ikke anbefale. Aage kunne endvidere meddele, at der p.t. er 76 aktive medlemmer i GAR. Et enkelt nyt medlem må acceptere, at optagelsesritualet til GAR udsættes.
Skuffede rokammerater havde ellers glædet
sig til at se Erik tømme en Hof i et drag. Forsamlingen godkendte formandens beretning
med applaus. Herefter besteg GAR`s hovedkasserer tronen og fremlagde det reviderede
regnskab. Ole orienterede om den udrensning, der var sket blandt medlemmer, der

havde flere års restance. Bifald fra forsamlingen til kassereren efterfulgt af flere uhøviske
bemærkninger om restanterne. Efterfølgende
beklagede Ole det regnskabsmæssigt pinlige store overskud. Hvis forsamlingen ville
vælte ham på den baggrund – så var det ok,
men Ole mente, at GAR`s medlemmer selv
var ude om det. Ole opfordrede bl.a. Henry
til at komme med ønsker vedr. klubhuset.
Så myldrede de gode forslag frem. I Bjarnes
fravær lød det ”Hvad med en ny otter”. Helge
Foss så en løsning ved at sætte GAR kontingenten ned, hertil replicerede Fritz straks,
nej tværtimod, sæt kontingenten op. Således
bølgede snakken frem og tilbage. Regnskabet
blev godkendt med stort bifald. Formanden
kunne meddele, at der ikke var indkommet
forslag, så dirigenten kunne gå direkte til valg
af nye bestyrelsesmedlemmer. En populær
Preben Broe modtog genvalg, men Aage, der
havde været med i bestyrelsen i 8 år, heraf
de sidste 4-5 år som formand, ønskede ikke
genvalg trods hårdt pres. Man kan i princippet sidde på livstid, men det ønskede Aage
altså ikke. Alle i forsamlingen var enige om,
at formandsjobbet i GAR er klubbens højeste
post. Ikke engang klubben hovedformand
Karsten Holt, der var til stede opponerede.
Bestyrelsen havde ikke en kronprins klar, så
radaren søgte rundt i lokalet. Den nye formand blev lovet, at han vil blive balsameret
og dermed bevaret til evig tid og evt. opstillet
i forhallen side om side med Frank Pedersen,
Springborg og Ehlers. Der vil blive rejst en
rytterstatue på søhest af GAR formanden på
Søsportsvej. Radaren stoppede ved Francis
alias Frank Rainer Sørensen. Herefter blev,
der faktisk tale om en kåring. Her skete der
AALBORG ROKLUB
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Den gamle søulk Peter Simonsen trives
tydeligvis i selskab med de to skønne piger Nikoline og Ann Katrine.

det, at en stærkt følelsesbetonet, tidligere
GAR formand Helge Foss rejste sig op,
stående med en plastpose med sennepsovs i
hånden, lod kundgøre, at han ville hjælpe den
nykårne formand, det samme gjaldt for Poul
Erik Trolle, også tidligere GAR formand.
Generalforsamlingens dirigent Børge C.
kunne hermed meddele, at Francis var valgt
ind i GAR`s bestyrelse. Nu afventer vi så
konstitueringen. Dernæst skulle der vælges 2 revisorer. Gamle regnskabsræv Svend
Langer accepterede genvalg. Det var straks
værre med Aage Vest, der vist nok overvejer at emigrere til Djævleøen. Her var der så
flere, der så en mulighed for at beholde Aage
Vest. Det var jo blot, at udbetale rejsepenge
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til Aage, dels holdt vi fast i ham, og dels
hjalp vi Ole med at decimere det uanstændige
overskud. Her sejrede dog den sunde fornuft
og sandelig om ikke klubbens malermester
Jens Fauerholdt lod sig vælge til den ansvarsfulde revisorpost. Under eventuelt kom,
der indlæg fra Peter Jensen som mente, at vi
sang alt for lidt til GAR sammenkomster. Her
fik han medhold fra forsamlingen – selv fra
Peter Simonsen, bare det ikke var Jazz. Så
ved næste sammenkomst så hører vi igen:
Da Hønsehuset brændte, Havet omkring
Danmark, Blæsten går frisk og måske Helan
går. Klubbens medlem nr. 1 sir Torben Broe
spurgte om ikke det var muligt, at betale sin
kontingent med det samme? Han fik et stort
Ja. Dejligt – så er jeg fri for at glemme det
replicerede Torben.
Den afgående formand Aage Nielsen kunne
herefter afslutte generalforsamlingen 2017,
takke dirigenten Børge Christoffersen for veludført job og bede forsamlingen rejse sig op
og udbringe hyldest til Aalborg Roklub:

Aalborg Roklub længe leve
Huuuraa Huuuraa Huuuraa
Hurra Hurra Hurra
G A R
Velroet

Flot start for
kaproerne i 2017
med 7 sejre

(kun sejre for mænd registreres) indtil videre
10. december:

Sejr i skiergometer - 4 x stafet
Hauge-Kent-Esben-Mikkel

9. januar JM

JM i ergometerroning 2.000 m sejr ved
Esben Ravn JM
JM i roergometer sprint 200 m sejr ved
Esben Ravn JM
JM i roergometer stafet 4x500 m sejr ved
Esben-Hauge-Dan-Jesper

28. januar DM

DM i roergometer sprint 200 m åben sejr ved
Esben Ravn DM
DM i roergometer sprint 200 m Uni sejr ved
Mikkel Peatau Uni DM
DM i roergometer 2 K Uni-mænd sejr ved
Jonas Svane Uni DM
DM roergometer Uni-stafet mænd sejr ved
Esben-Mikkel-Hauge-Troels Uni DM

Læs DFfR’s store årshæfte
på nettet - se hjemmesiden

MINDEORD:

Dr. Jørgen
Ras
Rasmussen
Altid vemodigt, når vi mister en af vore
gamle rokammerater, men Ras var jo den,
som var nået længst op på stigen, så det var
forventeligt. Ras afgik ved døden søndag den
19. februar 99 år gammel. Så sent som fredagen før, sad Verner P., Jens F.,Povl Wendt og
redaktionen i klubben og talte om, at det ville
være dejligt, hvis vi kunne fejre Ras`s 100 år
dag til september. Det lykkedes ikke, men det
var tæt på.
Ras forbindelse til rosporten strækker sig
helt tilbage til studietiden, hvor han sideordnet med lægestudierne startede sin rokarriere
i Danske Studenters Roklub, hvor Ras roede
kaproning i firer uden styrmand. Da Ras i begyndelsen af 60’erne, i egenskab af dr. med.,
med speciale i ortopædkirurgi, blev knyttet
til hospitalsvæsenet i Aalborg, sørgede ungdomsvennen Ove Thomsen for, at Ras blev
meldt i Aalborg Roklub og i en årrække roede
eftermiddagsroning med bl.a. Jernholdet. Det
var med rosvende som Molbæk, Kaj Munk,
Verner “Meteorologen” Pedersen, Dalsgaard,
Knud Hansen, Bundgaard, Poul Kroon, Erik
Hassing Poulsen, Thorkild A. Kristensen,
Michael Richter m.fl.
Med baggrund i arbejdspres og private årsager tog Ras en pause fra roningen. Så for
en snes år siden blev Ras atter meget aktiv
i klubben. Sammen med rokammeraterne
fra Tirsdagsholdet (i dag Eftermiddagsholdet) deltog Ras i eftermiddagsroningen. Han
roede med på daglige ture, var blandt andet
med til at tilrettelægge Tirsdagsholdets meget
omtalte tur til London, hvor rosvendene blev
hentet af Ras`s søster, der havde hestestutteri.
Samme søster gav rosvendene og i særlig
grad Martæng livets kulinariske oplevelse:
”Smagen af ægte engelske bøffer”. På samme
AALBORG ROKLUB
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tur organiserede Ras, at rosvendene oplevede
den årlige romatch mellem Oxford og Cambridge.
Ras var ligeledes med, da Tirsdagsroerne en
vinter gik til madlavning for finere mænd. En
viden Ras omsatte i praksis ved ofte at invitere sin gamle rokammerat Ove Thomsen til
middag.
Ras`s fantastiske ry som ortopædkirurg var
velkendt i hospitalsvæsenet. I kirurgkredse
vidste alle, hvem Jørgen Fodvender var. Det
skete ikke sjældent, at rokammerater med
kuskefingre (Viking disease), dårlige knæ og
hofter konsulterede Ras i omklædningsrummet. Det hændte, at rosvende havde røntgenbilleder med i klubben og så stående foran
vinduet, stillede Ras diagnosen og deraf følgende gode råd. Ras sluttede altid med, husk
når først vi bruger kniven – så er der ingen vej
tilbage – så tænk jer om.
Ras var kendt for sin gode fysik og var manden
bag årerne langt op i alderen, hvor han på lige
fod med yngre rokammerater (hvalpene) deltog i såvel grundlovsture som langture. Ras var
manden, der roede såvel styrbord som bagbord.
Helt op til 90 års alderen var Ras aktiv såvel
til søs som på land. Når der var afterrowing,
havde Ras altid et aktuelt emne, der skulle
drøftes. Sidst da roklubbens facade skulle
friskes op med den svenskrøde farve, var
Ras penselfører. Allersenest så vi Ras aktiv i
forbindelse med renovering af klubbens signal – og flagmast. Som kirurg var Ras vant
til skarpt værktøj, men det gjorde alligevel et
indtryk på ham, da Steff udleverede et stykke
glasskår med knivskarp kant og bad Ras skrabe den gamle lak af masten. Der har således
været en lang række dejlige oplevelser med
Dr. Ras, som vi kan mindes med glæde og
stolhed.
Takket være Verner, har vi i de senere år
jævnligt modtaget bulletiner om situationen
på Jægervænget.
Ras har nu taget sit sidste åretag, og vi mindes
mange skønne minder i klubben og på Limfjorden sammen med Ras.

Æret være
Jørgen Ras Rasmussens minde.
Velroet.
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Runde fødselsdage
Roklubben og redaktionen ønsker
hermed tillykke med fødselsdagen
til nedennævnte medlemmer:
85 år:

Knud Verner Pedersen
(Meteorologen) 11. april
80 år:

Martin (Martæng) Olsen 8. marts
70 år:

Jens Fauerholdt 17. april
65 år:

Anders Qvisttorff 8. marts
60 år:

Jørnn Winther Bertelsen 3. april
Frank Emanuelsen 20. april

- vi si’r tillykke
Verner
Pedersen
85 år
Tro det eller ej – tirsdag den 11. april fylder
Verner Pedersen 85 år. Verner blev i sin tid
frigivet af Per Larsen tilbage i 1968. Ærgerligt, at der ikke var noget, der hed masterroning dengang, så havde der været en fremtid
som seniorkaproer i den lange magre seje
meteorolog, der hver morgen tidligt cyklede
fra Aalborg SØ til flyvestationen. For år
tilbage, var der trængsel i omklædningsrummet fredag eftermiddag, når rosvendene kom
fra arbejde og lige skulle runde klubben, inden man skulle hjem og holde weekend med
familien. En af de sidste, der stadig holder
fredagsbadningen i hævd er Verner, bedre

kendt som Verner Vind, Meteorologen eller Astronauten. Mange af os husker stadig,
at en årrække var det Verner, der i morgenradioen gav os oplysninger om dagens vejr
fra sin post på Flyvestation Aalborg. Verner
blev meldt i klubben for næsten 50 år siden
og var i en menneskealder aktiv motionsroer
på Eftermiddagsholdet. Dengang var der en
sværm af legendariske eftermiddagshold:
Jernholdet, Skrue og gevindholdet, Tobaksholdet, Degneholdet, Strandvaskerholdet,
Oldeholdet m.fl. Mange af disse rosvende
satte deres præg på klublivet og ikke mindst
i GAR. Blandt Verners rokammerater skal
nævnes Dinesen – Langtag, Spule Kaj, Barber Knud Søndergaard, Karl Johan, Dr. Ras,
Molbæk, Dalsgaard, Knud Hansen, Thorkild,
Peter Thomsen, Bundgaard og sidst men ikke
mindst Søgaard, redaktøren for Eftermiddagsroernes sagnomspundne skrift ”Pissekosten”
opkaldt efter kosten ved Egholm. Verner har
ligeledes i en årrække været aktivt medlem
af GAR og altid tydelig ved generalforsamlingerne med sine kontroversielle spørgsmål
og spøjse forslag. Gennem mange år varetog
Verner jobbet som fanebærer i GAR. Pludselig forelå der en ansøgning om at fratræde –
årsagen var, at der var alt for mange af GAR`s
medlemmer, som så vage ud, og Verner kunne
forudse, en alt for stor arbejdsbyrde. GAR
bestyrelsen forsøgte at imødekomme Verner
ved at investere i en rollator med faneholder
og bakgear – og indhente teknisk support hos
klubbens forsikringsgeni Karl Johan.
Verner har ligeledes en fortid som hovedrevisor i GAR – også her kunne han lave
ravage. Et år meddelte Verner ved generalforsamlingen, at hans revisorpåtegning var
sket med ført hånd – hvilket bl.a. medførte
en kommentar fra generalforsamlingen, at
det kunne man også se! En GAR generalforsamling med alle disse gamle koryfæer var
helt uforudsigelig. Det hænder stadig fredag
eftermiddag, når Verner og bl.a. pottemester
Wendt og malermester Faurholdt mødes i
omklædningsrummet - så bliver der ribbet op
i alle de gamle hændelser – og det er sjældent
kedeligt, derfor hænder det, at redaktionen
dukker op.
Stort tillykke gamle rosvend
Dine rokammerater

Martin
Martæng
Olsen 80 år
Den 8. marts runder Martin ”Martæng” Olsen
de fire snese. Martin hører til de stærke årgange af ungdomsroere fra begyndelsen af 50
erne: Torben Broe, Helge Foss, Arent Plesner,
Erik Hassing, Kurt Janniche, Brint Risgaard
m.m.fl. Da Martin vendte hjem fra studieophold i Tyskland, i forbindelse med uddannelsen til cigarmager, overtog han 1. august
1960 ledelsen af ungdomsafdelingen efter
legendariske Ehlers. Det var da også Martin,
der i 2005 foretog dåben af vor udmærkede
2 åres inrigger Ehlers. Cigarmager og senere
glarmester Olsen fik senere en lang karriere
som langtursroer. Det var dengang de inkarnerede langtursroere tog med toget om vinteren , når de skulle op til hytten i Birkelse og
Fjerritslevbanen leverede tørv til opvarmning
af Trøstens Bolig eller Slottet som Nitte yndede at kalde hytten. Ved udgivelsen af seneste
jubilæumsskrift var Martin medforfatter til
historien ”Trøstens Bolig – en saga blot !”.
Som seniorroer har Martin de første år roet
om eftermiddagen Ole C., Verner P., Kaj
Munk, Erik Hassing, Støckel, Leo Quist, Arent Plesner, Torben Broe m.fl. Senere blev det
formiddagsroning med det nuværende Formiddagshold. Det var med sidstnævnte hold
under ledelse af Dr. Ras, at Martin var med
i England og smagte sit livs ”Engelske Bøf
”. Martin har de sidste mange år hævdet det
princip, at første rotur sker ikke før efter 1.
maj. Spændende at se om Martæng fastholder
dette her i 2017.
Hjertelig tillykke med de 80 år
gamle rosvend
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Jens
Fauerholdt
70 år
Den 17. april når Jens Fauerholdt ”Støvets
År”. Jens blev indmeldt i AR allerede som
13 årig i 1960 og har gennem de mange år
huseret i alle klubbens forskellige fraktioner.
Allerede i 1962 var Jens engageret i kapafdelingen under træner Erik Hansen. I vinteren
62/63 havde Erik Hansen ikke mindre end 28
kaproere i træning. Jens var en af dem og fik
sine første starter i drenge - firer. Mange af
os husker Fager – firerens gennembrud ved
Aalborg Regattaen i 1963, hvor Jens sammen
med Svend E. Thidemann, Martin Granding, Henrik Lyng og med Hans Jensen som
cox snuppede Frejapokalen i det tætte felt
af drengeroere. Trods stort engagement i
sejlsport og mangeårig ejer af det smukke
sejlskib ”Kraka” har Jens altid fundet tid til
at passe rosporten. Mange husker stadig Eftermiddagsroernes årlige sejlads med Kraka
og Wendt til Gøl, hvor der blev beværtet med
alt godt fra havet. Ingen går forgæves til Jens,
hvis der er brug for hjælp. Jens`s bevågenhed,
når der er brug for hjælp i f.m. vedligehold
og bygningsændringer i klubhuset, er stor.
Man kan med rette sige, at Jens i årenes løb
har malet klubben blå, rød og hvid, indimel-

lem også sort. Senest ved renovering af den
store væg i bådhallen, hallen og nyindretningen af Yankee træningscenteret var det dog
hvidt. Som tidligere nævnt har klubben rigtig
mange mestre. Vi har VM, NM, DM og op
til flere maskinmestre, men kun en kan kalde
sig AR`s malermester – nemlig Jens Fauerholdt. Da der efterhånden ikke var flere erhvervsaktive på Eftermiddagsholdet, har
disse skiftet navn til Formiddagsroerne og
her er Jens aktiv i dag. Ligeledes er Jens med
blandt de eksklusive ”Lørdagsmorgenbadere og Admiralholdet”, hvor han sammen
med Børge Christoffersen, Povl Wendt, Frits
Ploug, Jørgen Havemann og Ole K. vedligeholder de 70 år gamle traditioner og ritualer
omkring morgenbadningen. Her har der været
brand i ”Hønsehuset” i 70 år.
Hjertelig tillykke Jens
ønskes af
Eftermiddagsroerne, Admiralholdet
og Lørdagsmorgenbaderne.

Jørnn
Bertelsen
60 år
Jørnn Bertelsen blev indmeldt i klubben for
en snes år siden og betragtes stadig som et

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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ungdommelig element. Jørnn, er passioneret
morgenroer. Når vi andre møder op ved 7.30
tiden, så er Jørnn allerede på vej mod Spar
Nord. Jørnn opnåede at deltage i de glorværdige Silkeborgture med Smeden, Bent
Bog, Dybvad, Børge m.fl. Der går frasagn om
Jørnn`s vældige kræfter – der skal noget til
ene mand at hive en overbordfalden indenbords uden inriggeren kæntrer.
I 2012 blev Jørnn indvalgt i bestyrelsen for
GAR, hvor han repræsenter morgenroernes
gruppe. Det har vist sig, at være et godt valg
for Jørnn kan løse mange opgaver.
Eksempelvis i forbindelse med årets torskegilder og generalforsamlinger. Et år da
kokken Sanne ikke kunne hjælpe os mere,
så kendte Jørnn lige en kok, der kunne sikre
den kogte torsk med hele svineriet. Drejer det
sig om GAR`vinsmagninger, så kender Jørnn
lige en fritidsvinhandler, som kan fortælle om
italienske vine. Ligeledes havde Jørnn kontakt til Niels Tikøb, da det drejede sig om viden og historier om øltyper. Hvis det kniber
med småkager eller tapasanretninger så kan
Jørnn også kringle den med kantinedamerne
i Spar Nord. Hvordan – er kun redaktionen
vidende om. Jørnn er den medfødte Handy
Man, for hvem tingene ikke bliver gjort
vanskeligere end nødvendigt. Han er i allerhøjeste grad medvirkende til, at arbejde og
samvær i GAR`s bestyrelse altid er afslappet,
roligt og behageligt. Bestyrelsen mener afgjort, at el - manden Jørnn B. kører på jævnstrøm, der er aldrig slinger i valsen.
Et stort tillykke fra
Rokammeraterne og
GAR`s bestyrelse

Ferieture 2017
Af Allan Pedersen

Netværket:
Løvspring: Randers apr/maj
Venø rundt: Struer 10 juni
Fur rundt: Fur Bådelaug/Skive 7-8 juni
Løvfald: Ægir 30 sept-1 okt
Forbundet – ferielangture :
Den finske skærgård: Uge 28
Vildmarkstur den finske
skærgård: Uge 29
Bornholm rundt i coastal: 17.-21. august
Marstrand: 19-23 juni
Marstrand: 23-27 juni
FISA:
Genoa: 16.-24. september
Når der kommer nærmede vedr. netværkets ture vil det blive meddelt.
Tilmeldingsfristen for turene til Finland
var 1. marts, så hvis du er interesseret,
skal du skynde dig med at kontakte Peter
Lay.
Tilmeldingsfristen for turene til den
svenske skærgård er 1. april, Bornholm
26. juni og Genoa 1 april.
Turene findes på adressen : http://roning.
dk/kerneydelser/kap-og-bredderoning/
dffr-ferielangture/
Turbeskrivelserne til et par er turene
findes på klubbens opslagstavle.

ANTON LASSENS EFTF. A/S

MALERFIRMA

Garanti for kvalitet

Håndværkervej 9 . 9000 Aalborg . Tlf. 9812 0099 . antonlassen.dk
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hard Andersen, Morten Wendt, Peter Christoffersen m.fl. har de alle klaret vægtkrav
og hentet sejre i skeletroning. Spændende om
Dansk Rocenter kan fremtrylle en tung firer,
der kan klare sig internationalt.
g at roning fra gammel tid var en sømands-

sport. Mandskaber fra handel - og orlogsflåden konkurrerede i travaljeroning. Ved
den første nordiske kaproning ved Tårbæk i
1867 deltog udover Medicinernes Roklub og
Juristernes Roklub tillige fiskere fra kysten
samt søkadetter fra den danske flåde.Siden
rosporten kom på det olympiske program
tilbage i 1906 og fremefter skulle roerne helst
være store muskelsvulmende gutter på 1,90
meter og en vægt over 100 kg. I 1964 kunne
Danmark honorere kravene og hentede guld
ved OL i den tunge firer ved Bombefireren.
Så kom en periode, hvor især i de østeuropæiske lande havde succes med at stille med
store muskuløse robamser, der efter sigende
blev opfodret med et proteinbombeprogram
for avlstyre. De færreste lande kunne mønstre sådanne velvoksne roere. Derfor blev
letvægtsroningen indført så gennemsnitsnormale nationer også fik en chance for at
komme på medaljeskamlen ved VM, EM og
OL. Letvægtsroningen, af de tunge drenge
omtalt som ”Skeletroning”, har også været et
af de områder AR har satset på. AR har vundet DM i letvægtsfirer med styrmand i årene
1939, 1962 og 1968. Ved seneste kongres i
Det Internationale Roforbund, FISA blev der
flertal for, at mændenes letvægtsfirer uden
styrmand, erstattes af en kvindebåd ved kommende OL i Tokyo. Det koster utvivlsomt en
dansk medalje. Indstillingen er nu fremsendt
til Den Internationale Olympiske Komite`,
IOC. Det betyder desværre, at den danske
”Guldfirer” og Eskild - eventyret bliver historie. Nu er det slut med at sulte sig for at komme ned i vægt, tværtimod. Mon ikke mange
af AR`s forhåndværende letvægtsgutter
mindes kampen mod vægten. Gennemsnitsvægt i 50’erne var 67,5 og senere 70 kg. Tro
det eller ej, af nuværende mere eller mindre
korpulente medlemmer: Frits Melgaard, Kurt
Janniche, Peter Laubek, Kurt Sørensen, Bent
Jørgensen, Jacob Christensen, Frank (Francis)
Sørensen, Hans Nygaard, Aage Nielsen, Roar
Clausen, Per Nygaard, Oluf Andersen, Bern-
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g at det er fra dags dato IKKE længere muligt
at bruge PIN-kode for at åbne vores fordør til
klubhuset. Adgang kan fremover kun lade sig
gøre ved anvendelse af den udleverede brik.
Måtte dette give anledning til spørgsmål, er
man selvfølgelig velkommen til at kontakte
et bestyrelsesmedlem.
g at kasserer Aage Vest anmodede medlemmerne om, at kontingentbetalingen blev
klaret via PBS i stedet for v.h.a. girokort. Det
vil være en stor hjælp med hensyn til rettidig
indbetaling af kontingent.
g at Aalborg Roklub har fået ny rengøring,

fra og med starten af februar måned. Det vil
være en stor hjælp, hvis du sætter dine sko
oven på skabene, så rengøringen ikke skal
bruge deres tid på at flytte sko.

g at hele idræts Danmark er optaget af Guld-

firerens deroute. Selv Politikens bagside:
”At Tænke Sig” redaktion har taget fat i
sagen. Man gengiver en samtale med DFfR`s
sportschef Lars Christensen, der fik stillet
spørgsmålet: ”Hvad skal der ske nu, hvor I
har valgt at opgive Guldfireren”? Svaret var:
”Umiddelbart er det svært at vide, men det
løser sig nok ad åre”.

g at Tandlægehuset i Sæby ved Ole Sloth
Andersen har sponseret 2 stk strengeinstrumenter til kantinen på 1. sal.
g at forsamlingen drøftede hvorledes man
kunne håndtere og gerne synliggøre medlemmer, der smyger sig udenom kontingentbetaling eller andre tilsidesættelser af klubbens
love og regler. Redaktøren var villig til at
genindføre ”Gabestokken”, hvor man i robladet med navns nævnelse kundgjorde medlemmets forsømmelighed.
g at universitetsroerne har oprettet et udvalg,
som skal udarbejde en kommunikationsstrategi, der skal sikre at budskabet om Aalborg Roklubs eksistens i højere grad kommer
ud til Aalborg Universitet samt det øvrige
samfund.

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
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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

Trafikstyring

Glostrup:

Entreprise

Fabriksparken 56
DK-2600 Glostrup

Tlf. +45 4457 9300

Innovativ trafikledelse * Smidig projektafvikling * Kompromisløs funktionalitet

Alarmanlæg

Ansvarsbevidst opgaveløsning *
Flersidet tryghed * Diskret effektivitet
Operationel projektering * Hurtige og præcise arbejdsgange * Grundige eftertests

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, Trafikstyring, Entreprise og Alarmanlæg.

- husk Standerhejsning søndag 26. marts
Returadresse: Aalborg Roklub . Søsportsvej 8 . 9000 . Aalborg

