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Forårsrengøring lørdag 28. marts 2020
- kom og giv en hånd med - vi mødes kl. 09.00

- se side 6

standerhejsning søndag 29. marts kl. 10.00
- se side 6
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BESTYRELSEN:  Mail@aalborgroklub.dk

NæSTE RoBLad udkommER i maj måNEd - dEadLiNE 15. apRiL

Formand:
Forretningsudvalg 
karsten holt
tlf. 3152 0025 
Formand
@AalborgRoklub.dk

Kasserer:
Forretningsudvalg
mikkel Paetau
tlf. 2870 8089 
Kasserer
@AalborgRoklub.dk

Bestyrelsemedlem:
Roning:
sten Zülow
2241 7000 
SteenZulow
@AalborgRoklub.dk

mEdLEmSBLad:  Roblad@aalborgroklub.dk

Bestyrelsesmedlem:
Medlemsadministration:
dan d. christensen
3152 0025 
DanDodensig
@AalborgRoklub.dk

GAR Formand 
Frank r. sørensen
2924 9077

GAR
@AalborgRoklub.dk

næstFormand:
Forretningsudvalg 
ulrik saxager
tlf. 9818 9063 
Næstformand
@AalborgRoklub.dk

Bestyrelsemedlem:
Klubhuset:
michael hermansen
tlf. 2241 7000 
MichaelHermansen
@AalborgRoklub.dk

Bestyrelsemedlem:
Kommunikation:
jesPer quist jensen
3152 0025 
JesperQuist
@AalborgRoklub.dk

søsPortsvej 8 
9000  aalborg 
tlF.: 9812 6719
www.aalborgroklub.dk
mail@aalborgroklub.dk
Giro: 9 46 11 59

aaLBoRG
RokLuB:

TRYK: novagraF a/s
lyngvej 3 . 900 aalborg
www.novagraf.dk

Ansvarshavende:
Peter laubek
9846 0208 
peterlaubek@joda.dk

steen villadsen 
2071 5088
kmsvilladsen
@hotmail.com

Frank r. sørensen
2924 9077
franksor@stofanet.dk

karsten holt
- se formand

Sociale Medier:
jesPer quist

PR:
marie møller 
nielsen

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

ForsiDe:
Vinder på 1000 m 
for Masters Mænd 
30+ Blev ARs 
Troels Danielsen 
i tiden 3.03.6. Nr. 
3 blevARs Simon 
Nygaard-Thomsen.



3AALBORG ROKLUB

Formanden 
har ordet
Af Karsten Holt

Vi nærmer os hastigt – og heldigvis – starten 
på en ny rosæson. Mange har ydet en stor ind-
sats for klubben – med klargøring af  bådene 
og som bademestre i svømmehallen hver 
søndag. Stor tak for indsatsen. Så skulle både 
materiel og mandskab være i form til sæson-
start.

Tusind tak for det fornemme fremmøde til 
Aalborg Roklubs årlige generalforsamling. 
Det er et vigtigt pejlemærke for bestyrelsen, 
at der er stor interesse i klubbens ve og vel – 
og at man er klar til at påvirke kursen – med 
gode synspunkter. Vi var samlet ca 70 del-
tagere, og vi havde en konstruktiv og hyggelig 
aften, hvor der også blev gået til stålet. Se det 
komplette referat andetsteds i robladet.

Et resultat af  generalforsamlingen blev, at 
der skal afholdes en ekstraordinær general-
forsamling, da det vedtagne forslag kræver en 
vedtægtsændring. Denne ekstraordinære ge-
neralforsamling afholdes på den annoncerede 
rengøringsdag – lørdag, den 28. marts. Her 
samles vi jo kl. 09.00 til rengøring af  klubben 
så den fremstår fuldstændig klar til stander-
hejsningen – søndag, den 29. marts kl. 10.00. 
Rengøringsdagen vil blive ledet af  den nye 
trup af  slotsforvaltere (veteran-otteren) – med 
overslotsforvalter Michael i spidsen. Den ek-
straordinære generalforsamling bliver afholdt 
i forbindelse med frokosten kl. 12.

På generalforsamlingen lancerede bestyrelsen 
”ingen arme – ingen småkager”. Oversat til 
hverdagsdansk – så skal vi have involveret 
flere af  medlemmerne i de daglige opgaver 
– og i særdeleshed i de større arrangementer 
– eksempelvis standerhejsning, standerstryg-
ning, kanindåb, fødselsdag osv. Den gen-
nemførte meningsmåling resulterede bl.a. i, 
at mere end 60 medlemmer signalerede, at 
de gerne påtog sig mere arbejde. Herligt! og 
tak for det. Dette arbejde er bestyrelsen i fuld 

sving med at søsætte. Har du selv et ønske el-
ler et forslag – så kontakt et bestyrelsesmed-
lem

Som også annonceret på generalforsamlingen 
så har vi taget MobilePay i brug som beta-
lingsmiddel generelt – og specifikt i forbin-
delse med kontingentindbetaling. Vær op-
mærksom på, at kontingentopkrævningen er 
udsendt som en mail. Denne kan jo have for-
puttet sig i ”Spamfilteret” eller blandt andre 
mails. Så.. har du ikke fået denne mail – så giv 
lyd til et bestyrelsesmedlem.

75 året for 2. verdenskrigs afslutning vil blive 
fejret i det ganske land – også i Aalborg. Her 
er programmet klart. Dette involverer nu 
også roklubberne i Aalborg og kajakklubben. 
Vil du medvirke til til arrangementet (såvel til 
lands som til vands) så tag fat i et bestyrelses-
medlem. Vi skulle gerne etablere en armada 
til formålet.

Husk nu at holde øje med klubbens hjemme-
side og mails – og mød op, når klubben kalder. 

 Ro motion ER go’ motion 
 – hele året.

Strand PAVILLONEN
	 -	vi	sætter	alle	sejl	til

VESTRE	BÅDEHAVN
AALBORG
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aktivitets kalender 2020
marts:

1. Svømning i Sofiendal 
svømmehal kl. 17-18

Jazz aften kl. 19.30
- alle er velkomne

10. Kontingentopkrævning

14.-15. Klubtrænerkursus B, aalborg

28. rengøringsdag kl. 09.00

28. ekstraordinær general-
forsamling kl. 12.00

29. StanderhejSning kl. 10.00

april:
3. Jazz aften kl. 19.30

- alle er velkomne

9.-13. påsketræningslejr for UNi-roere,
stockholm

25.-26. roskole

25.-26. odense regatta

maj:
3. Jazz aften kl. 19.30

- alle er velkomne

? løvspringstur - Nord-
jysk Netværk 

16.-17. Bagsværd regatta

? Kortstyrmandskursus

juni:
13.-14. Nordjyske Mesterskaber 

for uniroere, stockholm

20. aalborg regatta

24. sankt Hans aften 

25.-26. odense regatta

? Fur rundt

29.-03. træningslejr i sorø for uniroere

juli:
4.-5. sorø regatta

20.25. european University 
Games, Beograd

Kære 
rokammerater
Som det sikkert allerede er de fleste 
bekendt, så har regering og sund-
hedsmyndigheder onsdag 11. marts 
meddelt at “Danmark lukker ned” for at 
undgå yderligere spredning af  Corona-
virus. Man opfordrer tillige alle forenin-
ger til at forholde sig til dette.

Bestyrelsen har besluttet, at be-
grænse brugen af roklubben og 
vore træningsfaciliteter. det gør 
vi for at passe på hinanden og 
sikre alle medlemmers ve og vel.

Brug af  alle vore motionsrum lukkes fra 
dette øjeblik og de næste 14 dage - eller 
indtil anden meddelelse gives.

Vi lukker ikke klubben men opfordrer 
til omsorg for hinanden bl.a. ved ikke at 
samles i grupper !

Vi ønsker at alle medlemmer kommer godt igen-
nem denne periode.

 Med rosportslig hilsen
 Bestyrelsen

husk svømning
ikke mere

svømning
i denne vintersæson..!
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Coronavirus 
spreder sig i store dele af 
verden, og lige om lidt kan 
vi have en pandemi.
Problemets omfang skyldes, at virus 
er meget smitsom, og at der er tale 
om en ny virus, som ingen er im-
mune overfor.

I Danmark så vi de første tre 
tilfælde i denne uge, men det er 
formentlig kun et spørgsmål om 
tid, før vi ser de næste. AR vil 
derfor gerne bede dig, som ak-
tiv bruger af  klubhuset, være 
ekstra opmærksom på dig selv 
og dine klubkammerater i AR.
AR følger Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger. Personer hjem-
vendt fra ferie eller ophold i 
områder med smitte og som 
ikke har symptomer/tegn 
på sygdom sættes ikke i ka-
rantæne. Det skyldes at de 
fleste rejsende har meget 
lille risiko for at have været 
udsat for smitte og dermed er risikoen 
for at smitte andre også meget lille..

VEjlEDnIng:
g Har du været i udlandet, uanset hvor i verden, 
skal du være ekstra opmærksom på dit helbred. 
Selv milde symptomer efter udlandsrejse bør 
foranledige, at man bliver hjemme (feber, snue, 
hoste, ondt i halsen, vejrtrækningsbesvær). Tag 
telefonisk kontakt til læge, vagtlæge eller Akkut-
telefon hvis der, indenfor 14 dage efter hjemkomst 
opstår tegn på sygdom.

g Coronavirus kan smitte før symptomdebut, så 
er du i tvivl, og har du været ude og rejse i risik-
oområder, vil vi opfordre til, at du bliver hjemme 
et par ekstra dage.

g Coronavirus og mange andre virus smitter ved 
hoste og væskedryp, så sørg for at hoste/nyse i dit 
ærme (og ikke i dine hænder). Sørg altid for god 
håndhygiejne.

g Når du har trænet i ergometer, på cykel eller 
med vægte, skal du tørre ekstra godt af  med sprit. 
Det kan også være en god idé at tørre af, før du 
tager redskaberne i brug.

g Føler man sig syg, bør man ikke træne og bliv 
hjemme.

g Til sidst vil jeg gerne appellere til folks sunde 
fornuft, og bede jer om at være ekstra opmærk-
somme.  Bestyrelsen

alle aktiviteter 
i roklubben er sat på standby 
i minimum 14 dage, så tjek 
hjemmesiden for at følge med.
 Bestyrelsen
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ekstraordinær generalforsamling
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling    
lørdag, den 28. marts kl. 12.00 
  - ved frokosten på rengøringsdagen.
 Den ekstraordinære generalforsamling skal   
  stemme om de vedtægtsændringer, som 
   blev vedtaget på den afholdte 
    generalforsamling.

forårsrengøring 2020
lørdag 28. marts kl. 9.00
Vi mødes  kl. 09.00 til et veldæk-
ket morgenbord. hvorefter vi 
fordeler dagens rengøringsopgaver.

roklubben skal have den helt 
store tur, så den fremstår fra sin 
bedste side, til standerhejsningen om søndagen.
kom og giv en hånd med – og nyd det fortrinlige kammeratlige samvær

BeStyrelSen

standerhejsning 2020
aalborg roklub byder medlemmer, familie, venner, annon-
cører og sponsorer velkommen til  standerhejsning 2020 
– sæson nummer 134

søndag 29. marts kl. 10.00
og naturligvis er roklubben efter-
følgende vært i opholdsstuen 
ved den traditionelle buffet.

Vel mødt til en ny og spændende sæson
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Cheftrænerens 
gæstebud

Cheftræner Bjarne Pedersen, der ofte del-
tager i Team Torsdag morgenbrunch, holdt 
gæstebud forleden tirsdag morgen.

Alt hvad Rævhede naturprodukter frem-
stiller af  lækkert rødt kød - speget og røget, 
var at finde på morgenbordet. lækkerierne 
blev skyllet ned med El præsidente alias Steen 
Villadsens Aqua vitae.  Det bliver svært at gå 
tilbage til gammel ost og leverpostej.

FÅ DIT BUDSKAB 
UD OVER RAMPEN!
Som reklamebureau hjælper vi din virksomhed med 
at flytte sig,  så I bliver set, forstået og husket. 
Vi brænder for at skabe  re  sul tater, der udvikler 
din forretning og skaber vækst.

Se hvordan på novagraf.dk

Novagraf A/S  ·  Lyngvej 3  ·  9000 Aalborg  ·  Tlf.: +45 96 35 77 77

Træskibsekspert
Team Torsdags træskibsekspert Vagn Thide-
mann i gang med udbedring af  mindre skade 
på den gamle 4 åres løgstørbåd “langer”, 
fra 1966.

 Roskoleansvarlig
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Referent: Troels Ølholm 
Foto: Frank Sørensen og Peter Laubek

generalforsamlingen indledes ved at der 
afholdes et øjebliks stilhed for de to i 2019 
afdøde roere Bent Mølgaard Andersen og 
jens Erik Rokkedal. 

Herefter præsenteres dagsordenen. 

1. Valg af dirigent:
niels Erik Hoffman foreslås af  bestyrelsen og 
bliver valgt til hvervet uden modkandidat. 
Ordstyreren afklarer at gF er lovligt varslet 
m.m, og alt er i skønneste orden. 

2. Bestyrelsens beretning 
 for den forløbne sæson:
Formand Karsten Holt (KH) fremlægger 

punkterne, der skal opsummere årets gang i 
klubben: 

Økonomi under pres: selvom forsikringen er 
god, koster selvrisiko alligevel 15.000 kr på 
grund af  de mange skader. Problemerne med 
varmeanlægget slog et solidt hul i kassen, men 
takket være en ordning med kommunen blev 
hullet udlignet. Kontingentrestancer har også 
i 2019 være omfattende. 
Flotte resultater: Der er blevet roet markant 
mere i 2019 end i 2018. Der blev i alt roet  
77.281km fordelt på 6.568 ture mod 63.892 
/ 5.702 i 2018.

Uniafdelingen høstede stor hæder i 2019 med 
i alt 56 stævnesejre og vinder af  Årets Initia-
tivpris fra DFfR. 

Turbulens: Vi mistede kassereren i besty-
relsen, men til stor glæde trådte Mikkel Pa-
etau (MP) til. Der har været en justering af  
reglerne for de passive medlemmer, så det er 
udpenslet, hvilke rettigheder passive medlem-
mer har. 

Der har ligeledes været meget lille tilslutning 
til vores arrangementer (Standerhejsning, 
Kanindåb, Standerstrygning), og også fød-
selsdagsfrokosten var i fare - hvilket KH slår 

referat fra generalforsamlingen
tirsdag 11. februar 2020

Medlemmerne lyttede intenst på formandens 
beretning.
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ned på. Desuden fremhæves den manglende 
tildeling af  65-årsnål til Torben, der var ble-
vet fejlregistreret. Formanden præsenterer 
herefter status fra 2010 og sammenligner den 
med årets status. gennemsnitsalderen er fal-
det markant, aktivitetsniveauet er stigende, og 
der er flere hænder om arbejdet. Klubben er 
i god udvikling.

Klubudvikling: der er blevet lavet en vision 
for klubben, og spørgeskemaundersøgelsen 
nævnes kort – der trækkes lod om en æske 
chokolade blandt de af  medlemmerne, der 
havde lagt navn til deres besvarelse. Den hel-
dige vinder var Bjarne Pedersen (BP). 

Herefter stilles der spørgsmål til beretningen, 
og KH må yderligere komme ind på, hvilke 
tiltag der påtænkes i forhold til en tidligere 
nævnt betragtning om udvidelse af  motions-
rummet. Der stilles yderligere spørgsmål til 
det tidligere vedtagne punkt om oprettelsen 
af  en ungdomsafdeling. KH fremlægger klub-
bens historik ift. denne gennem de sidste par 
år, hvilket kan opsummeres som værende 
sat på vågeblus. Der stilles spørgsmål til den 
donerede outriggerbåd, og om finansierin-
gen af  denne. Ydermere understreges det af  
spørgsmålsstiller, at vores motionsrum ikke 
tåler sammenligning med andre klubbers 
tilsvarende.  

3. Kassereren fremlægger 
 det  reviderede regnskab til  
 godkendelse:
Til regnskabet spørges der ind til hvorfor 
kontingentbeløbet er lavere end 2018, til 
trods for, at der er flere medlemmer. Dette 
besvares ved, at der sandsynligvis er tale om, 
at det f.eks. kan være seniorer, der er afgået, 
og uniroere der er tilgået. ligeledes spørges 
der ind til betaling af  medlemskab af  Ryå 
Bådlaug og fordelingen af  udgifterne på akti-
vitetsbudgettet. Der kommenteres i øvrigt på 
teknikaliteter i forhold til revisionen af  regn-
skabet, og kommentarene besvares fyldest-
gørende. BP afslutter punktet ved at forklare 
forholdene omkring anskaffelsen af  den nye 

8’er. Regnskabet godkendes i øvrigt uden de 
store bemærkninger.

4. Behandling af evt. indkomne  
 forslag:
a. Det stillede forslag om en ”landkrab-
beafdeling” (mangeårige medlemmer, der øn-
sker at være aktive passive) diskuteres livligt. 
Bl.a. foreslås det at hæve beløbet i det frem-
satte forslag. Forslaget forkastes.
b. Forslaget om forhøjet kontingent fra BP 
bliver trukket forud for præsentation.
c. Forslaget om valg af  suppleanter til be-
styrelsen uddybes yderligere af  forslagsstil-
ler, og den historiske baggrund af  klubbens 
nuværende situation gives af  dirigenten. 
Forholdene omkring vedtægtsændringerne 
udlægges, og der indbydes til kommentarer. 
Der er flertal for forslaget, og det går videre 
til afstemning på en ekstraordinær generalfor-
samling. 
d. Svaret på det fremsatte spørgsmål om 
deltagelse af  motionsroere til kaproningsak-
tiviteter er ja – man kan sagtens tilmelde sig 
kaproningsaktiviteter, gør MP klart. 

5. Gennemgang af bestyrelsens
  planer for den kommende 
 sæson, herunder godken-
 delse af budget og fastlæg-
 gelse af kontingent forsamme:
a. Det nye kontingentsystem præsenteres. 

Formand Karsten var som vanligt velforberedt og 
fremviste ved hjælp af Power Point bl.a. oversigt 

over bestyrelsens planer for 2020.
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b. Bestyrelsens ambition om at få uddelegeret 
flere opgaver lægges frem, og listen over nogle 
af  opgaverne vises. Der henvises til medlems-
undersøgelsens resultat, der viste at mere end 
60 medlemmer ønsker flere opgaver – disse 
vil i øvrigt blive kontaktet. 

c. De forskellige udvalg der etableres i løbet af  
2020 præsenteres. 

d. Flere af  aktiviteterne i 2020 nævnes, og i 
særligt fejringen af  4/5. maj fremhæves. 
e. Budgettet præsenteres, herunder stigningen 
i tilskuddet til kaproning og det mindskede 
forbrug på husets drift. 

e1. der spørges ind til planerne for baderum-
met, og det beskrives, at der skal kigges på 
flere forhold i huset, også værksted m.m. i 
forbindelse med udvidelse/renovering af  mo-
tionsrum. 

e2. der stilles spørgsmål til fordelingen af  mi-
dler til aktiviteter, og der svares dækkende på 
dette. 

e3. forhold vedr. rengøring og betalingen af  
dette afklares, ligesom forhold for andre klub-
bers betaling af  anvendelse af  motionsrum-
met. 

e4. kontingentet foreslås ikke ændret, og 

budget samt kontingent vedtages. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer,  
 iflg. §5:
Formand Karsten Holt. blev genvalgt. 
Kassererposten har været varetaget af  Mikkel 
Paetau siden Allan Pedersens afgang, og 
Mikkel vælges nu til posten. 
Bestyrelsesmedlem lars landgrebe stopper, 
og Sten Zülow overtager denne opgave. 
Bestyrelsesmedlem Troels Ølholm stopper, og 
i stedet ønsker jesper Qvist at træde til. jesper 
Qvist vælges uden modkandidat. 
Bestyrelsesposten med ansvar for vedlige-
holdelse af  klubhus er ledig qua Sten Zülows 
rokade. Mikael Hermansen opstilles og væl-
ges. 

7. Valg af 2 revisorer:
Børge ønsker ikke genvalg til posten som revi-
sor, og Palle Peatau opstilles og vælges. Simon 
lyngshede lader sig genvælge. 

8. Beretning for dispositionsfon-
 den og valg af formand for  
 samme:
Thorkild gennemgår regnskabet, og der er 
stor jubel. Finn, der er på ferie, ønsker ikke at 
genopstille som formand, så Kaj Erik jensen 
foreslås til valg, og han vælges uden modkan-
didat.

9. eventuelt:
a. Det pointeres, at man skal huske at lukke 
vinduer og altandøren. Desuden fremhæves 
muligheden for at få oprettet et OK-kort, så 
klubben kan få en ekstra indtjening.

b. Der opfordres til, at man sørger for en bedre 
hygiejne på toiletterne, og at man sørger for 
at åbne ventilerne på radiatorerne. ligeledes 
opfordrer BP til, at medlemmer der nyder 
alkohol i klubben, sørger for at rydde op, så 
flasker og dåser ikke flyder over det hele. 
c. der spørges ind til offentliggørelse af  
spørgeskemaundersøgelsen, og KH lover at 

Sten Zülow orienterer deltagerne om det 
igangværende klubudviklingsprogram.
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resultaterne vil blive publiceret – dog skal 
man have den indstilling, at der er tale om et 
øjebliksbillede.

d. der bliver spurgt til hvilken retning be-
styrelsen ønsker at arbejde med i forhold til 
vores vilkår for at optage kvinder i klubben. 
KH svarer, at det har været til diskussion, men 
at man ønsker at udskyde spørgsmålet, da der 
er uafklarede områder i forhold til klubbens 
infrastruktur (omklædning m.m.).

e. der tales yderligere om spørgeskemaun-
dersøgelsen. KH bekræfter at åbenhed om-
kring undersøgelsen – selvom det ikke er det 
umiddelbare formål – også er vigtigt. Sten 
Zülow kommer herefter nærmere ind på 
hvilke overordnede plusser og minusser, der 
kunne udledes af  undersøgelsen. 

f. spørgsmålet om fremtidig optagelse af  
kvinder i klubben dukker op igen, og der dis-
kuteres kort. Intet nyt. 

g. der spørges ind til, om man vil starte en ind-
sats for at hverve frafaldne uni-roere, og det 

beskrives, at dette er under opsejling. 
h. designet på uni-roernes trikoter diskuteres, 
og det pointeres, at Aalborg Roklubs nav-
netræk måske burde være på forsiden. 
 
Herefter hæves generalforsamlingen, og der 
råbes et trefoldigt hurra for Aalborg Roklub.

Der var stor spørgelyst. 
Her Morten Nørtoft .
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Tekst og foto: Søren Bagger Christensen

lørdag d. 18. januar 2020 var dagen hvor 
det årlige danmarksmesterskab i ergometer-
roning fandt sted i gladsaxe. I år var i alt 
12 universitetsroere klar til kamp. Allerede 
fredag eftermiddag drog 2/3 af  holdet af-
sted, da cheftræner Bjarne havde arrangeret 
overnatning i Bagsværd. Her kunne univer-
sitetsroerne nemlig hente deres nye træner-
båd - en katamaran. Båden havde univer-
sitetsroerne fået i gave af  lyngby Roklub ifm. 
at Universitetsroning Aalborg vandt DFfR’s 
initiativpris 2019. lørdag morgen i Bagsværd 
stod først på fælles morgenmad, for herefter 
at læsse den nye katamaran på traileren, så 
den kunne bringes med hjem til Aalborg, når 
dagens begivenhed i gladsaxe var overstået. 
Så gik turen til gladsaxe, hvor universitetsro-
erne som det første fik lavet en base på tribu-
nerne. Herfra var det nemt at følge alle dagens 
løb på storskærmen i hallen. I år var der lavet 
en ny arrangering af  ergometermaskinerne. 
Hele 40 ergometre på rad og række, hvilket 
betød at flere løb kunne afvikles på samme tid 
– det fungerede super godt. 
Det første løb havde start kl. 11.28, 1000m 
for Masters Mænd 30+. Her skulle to af  de 
lidt ældre roere i aktion, den erfarne (for-
henværende) universitetsroer, Troels Dal-
gaard Danielsen, og DM-debutanten Simon 
nygaard-Thomsen. Her lykkedes det Troels 
at hive en sejr hjem i en imponerende tid på 
3:03.6, og Simon fik en flot tredjeplads. 
Den næste konkurrence var universitetslø-
bet på distancen 2000m, hvor både univer-
sitetsmændene og -kvinderne skulle i arbej-
de. De forrige år har der ikke altid været så 

hård konkurrence i denne kategori, men i 
år var der konkurrenter fra DSR, KVIK og 
Odense – stærkt! Forhåbentlig er der endnu 
mere konkurrence næste år. Aalborgs herrer 
tog hele podiet. Mark Kjeldgaard sikrede sig 
guldet, niels Kunckel Knudsen tog sølvet og 
Phillip Sperling fik bronze. Det gik også rigtigt 
godt hos Aalborgs kvinder. Her tog Marie 
Møller nielsen guldet, mens Karen Hou-
gaard Frost sikrede sig sølvet. 
Det kan berettes at TV2 lorry har lavet en 
reportage fra årets DM, og her havde Univer-
sitetsroning Aalborg selvfølgelig en udsendt i 
form af  Simon Staal nielsen, som fortalte se-
erne om universitetsroning. Reportagen blev 
sendt på de fleste af  TV2’s regionale kanaler, 
og hvis du ikke fik set reportagen i TV, kan du 
finde den på TV2 nords hjemmeside. 
Så blev det tid til firmastafetten på 4x500m, 
hvor universitetsroerne også stillede med et 
hold bestående af  Søren Bagger Christensen, 
Troels Dalgaard Danielsen, Thor Peder 
Kunckel Knudsen og jesper Quist jensen. 
Her blev en ny fremgangsmåde for stafetten 
afprøvet. Hvert hold startede nu et par me-
ter bag deres ergometer, og fik udleveret en 
depeche, som de skulle have med frem og 
tilbage. Depechen måtte lægges på gulvet un-
der roningen, men skulle overdrages til den 

dm i ergometerroning 2020
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næste i rækken, inden de måtte løbe mod er-
gometeret. Denne fremgangsmåde betød des-
værre at universitetsroerne ikke kunne bruge 
deres skifteteknik som de efterhånden mestrer 
til perfektion. I løbet startede Aalborg med et 
stort tidshandicap, og det lykkedes dem des-
værre ikke at indhente dette. De endte på en 
femteplads.
Herefter var det blevet tid til sprintkonkur-
rencerne, hvor distancen var 200m. I den 
åbne kategori stillede Aalborg med Troels 
Dalgaard Danielsen og jesper Quist jensen 
som hhv. endte på en sjette- og syvendeplads. 
I mændenes universitetskategori placerede 
universitetsroerne sig på førstepladsen og helt 
ned til og med sjettepladsen. Her tog niels 
Kunckel Knudsen guldet, Mark Kjeldgaard 
fik sølvet og Thor Peder Kunckel Knudsen 
kæmpede sig til bronze. ligeledes så det ud 
hos kvinderne, hvor universitetsroerne be-
satte fra første- til fjerdepladsen. Her gik gul-
det til Marie Møller nielsen, sølvet til Stine 
Tillebæk Søndergaard og bronzen til Karen 
Hougaard Frost.
Dagen blev rundet af  med universitetsstafet-
ten, hvor Aalborg desværre ikke mødte nog-
le modstandere. Mændene kunne dermed 

sikre sig guldet, mens kvinderne gav den alt 
hvad de havde og endte med sølvet. Der blev 
selvfølgelig gået godt til den trods mangel på 
modstandere. 

Snuden kunne nu vendes mod Aalborg med 
6 guld-, 5 sølv- og 4 bronzemedaljer i baga-
gen. Og som traditionen foreskriver blev der 
gjort holdt i nyborg, hvor aftensmaden blev 
indtaget.  

Sådan så det ud efter universitetsstafetten.

”Større ro-ekspertise finder du ikke andet sted”, 
var kommentaren da roinfos fotograf trykkede på 
udløseren og fik ovenstående billede med hjem. 
Og man må give Bjarne Pedersen, Aalborg (til 
venstre) - der kom med udtalelsen - ret. Bjarne 
Pedersen er manden bag universitetsroningen i 
Aalborg, et initiativ der ved Danske Forening for 
Rosports (DFfRs) Award Night løb med prisen ” 
Årets klubinitiativ”. Herren til højre kræver næppe 
større introduktion – Gert Busk, en dansk træ-
nerlegende. Roinfo har næsten ikke gigabyte nok 
til at fortælle om Gerts mange meritter i dansk 
rosport. For begge eksperter gik dagen ved 
DM i ergometerroning tilfredsstillende, der var 
flere medaljer at føje til træner-CV´et for begges 
vedkommende.



14 AALBORG ROKLUB

Tekst og foto:
Frank R. Sørensen og
 Jørnn Bertelsen

Da formanden slog på gong-gongen for første 
gang, var det et signal til de fremmødte 30 
”gamle” rofolk om at indtage deres pladser og 
begynde på de indledende øvelser til gAR’s 
ordinære generalforsamling år 2020, gule ær-
ter med hele svineriet, veltillavet af  den krea-
tive gourmet kunstner, Martin lassen. Til at 

servere lækkerierne var det igen de to dejlige 
Uni-ropiger, Kim og Marie, der også sørgede 
for at ingen gik tørstige fra bordet.

Formanden Frank R. Sørensen bød velkom-
men og orienterede kort om dagens ret, gule 
ærter med alt hvad dertil hører, selvfølgelig 
også øl og snaps ad libitum, mod selv at 
betale. Desserten var også dette år citronfro-
mage med efterfølgende kaffe og småkager og 
til formanden havde chefkokken, denne gang, 
lavet en lækker æggekage med stegt bacon og 
små tomater. Under spisningen var der en 
god og munter stemning, hvor der selvfølgelig 
blev skålet og snakket.

Da alle var mætte og veltilpas, slog for-man-
den for anden gang på gong-gongen og bad 
forsamlingen rejse sig for at mindes Bent 
Mølgaard, der døde den 11. juli 2019, 81 år 

gar’s ordinære generalforsamling
tirsdag 25. februar 2020

- berettede om et aktivt 2019
Formanden, Frank R. Sørensen aflægger års-

beretningen, strengt overvåget af generalforsam-
lingens dirigent, Børge Christoffersen.

Aftenens serveringspersonale var igen de to søde 
Unipiger, Marie til venstre og Kim
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gammel. Bent har bl.a. været hovedkasserer 
i gAR.

Herefter blev der taget hul på generalfor-
samlingens dagsorden, hvor punkt 1 er valg 
af  dirigent. Også i år var der ikke nogen der 
turde stille op mod den garvede og rutinerede 
Børge Christoffersen, der modtog valget med 
applaus. Bestyrelsesmedlem jørnn Bertelsen 
takkede ja, til jobbet som referent.

Da dirigenten kunne konstatere at 
vedtægterne var overholdt, kunne generalfor-
samlingen fortsætte med bestyrelsens beret-
ning for 2019 ved formanden.

Han kunne i årsberetningen bl.a. berette at 
ved sidste års generalforsamling den 12. fe-
bruar, var der mødt 36 roere op til generalfor-
samlingen. En lille håndfuld mindre end i år. 
ligeledes kunne formanden berette at kasse-
rerens regnskab og årsberetningen for 2018 
blev godkendt med applaus.

I 2019 blev der udover generalforsamlingen 
arrangeret en forårsfest den 10. maj. Det blev 
en munter og festlig aften med ikke mindre 
end 44 deltagere, medlemmer og ægtefæller. 
Aftenens underholdning fik lattermusklerne i 
god form, da en af  Torkild betjents tidligere 
kolleger, Hugo Mortensen, for fuld udrykning 
entrerede lokalet, ikke for at arrestere spiri-
tuspåvirkede eller andet godtfolk, men for at 
fyre sit foredrag af  for fuld udblæsning under 
emnet, ”Pensioneret politimand med usports-
lig kropsbygning”. Et spændende og meget 
morsomt foredrag.

En herlig forårsaften sluttede i bedste swing-
stil til tonerne fra klubbens AR jazz & Swing 
Band.

Den 25. oktober var disponeret til gAR’s 
efterårsfest. Her var bestyrelsen meget 
spændte på, hvordan den ville blive modtaget, 
efterårsfesten 2018 blev nemlig aflyst grundet 
for få tilmeldte. Men i 2019 blev bestyrelsen 
glædeligt overrasket, det blev en succes med 
ikke færre end 51 deltagere og den røde 
lampe var tændt for fuldt blus.

Det blev en herlig aften med højt humør, 3 

retter lækker mad med vin ad libitum ved 
jacob Bach, Holte Vinlager. Denne aften var 
det pusselankerne der blev motioneret, igen 
til tonerne fra AR jazz & Swing Band, der 
spillede op til dans til langt ud på de små 
timer. Og ja, det er sådan en belønning besty-
relsen er glad for.

I løbet af  2019 blev der holdt to bestyrelses-
møder, hvor bestyrelsen bl.a. konstituerede 
sig, planlagde forårs- og efterårsfesten, tog 
stilling til diverse ansøgninger, hvordan får vi 
nye medlemmer i gAR og hvad ligger der af  
fremtidsplaner.

I 2019 fik Aalborg Roklub doneret fra Velux 
Fonden en ny Qastel båd 4+ til klubbens se-
nior roere. Båden blev døbt på AR’s 133 års 
fødselsdag den 31. august og det var gAR’s 
formand der fik den store ære at døbe båden 
”Senior”.

gAR fik i 2019 to ansøgninger om støtte til en 
ny 8’er og renovering af  robassinet.
De gamle træottere er yt… de må ikke 
længere transporteres rundt på vejene til ka-
proninger og kan derfor kun bruges til træn-
ing på limfjorden. Bestyrelsen så positivt på 
ansøgningen, da Uniroerne selv havde frem-

Jørnn Bertelsen havde travlt som referent. Noget 
andet end samle ledninger.
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skaffet 130.000 kr. af  de 160.000 kr. klub-
ben skulle give for otteren, 100.000 kr. under 
nyprisen. Uniroerne havde gennem fonde og 
hårdt arbejde ved forskellige arrangementer 
i Aalborg skaffet de mange penge og det 
syntes bestyrelsen skulle belønnes, så Aalborg 
Roklub kan fortsætte sin synlighed i toppen af  
dansk roning. Bestyrelsen besluttede at støtte 
med 15.000 kr. og låne Uniroerne de sidste 
15.000 kr. og de er allerede betalt tilbage. Den 
nye otter tilhører selvfølgelig Aalborg Roklub.
Den anden ansøgning om 9.250 kr. til reno-
vering af  klubbens robassin måtte bestyrelsen 
takke nej til, da renoveringen kommer ind 
under drift/vedligehold. Det må gAR ikke 
støtte ifølge reglerne.

Medlemsmæssigt tæller gAR ved indgangen 
til 2020 62 medlemmer mod 65 året før. For-
manden opfordrede til at alle prøver at få de 
rokammerater, der ikke er medlem af  gAR, 
til at blive medlem. Det koster p.t. kun 150 kr. 
pr. år, det må alle da have råd til.

Formanden, Frank R. Sørensen sluttede sin 
årsberetning med at takke for et godt samar-
bejde i bestyrelsen, tak til den myndige diri-
gent og tak sidst, men ikke mindst, til aftenens 
kok og serveringspersonale, til alle der har 
hjulpet på en eller anden måde i 2019, samt 

til de fremmødte.

Tak for go’ ro og orden, det var bestyrelsens 
årsberetning for 2019, sluttede formanden sin 
beretning, der blev godkendt.

næste punkt på dagsordenen var fremlæg-
ning af  det reviderede regnskab ved kasserer 
Torkild Carlsen og her blev det afsløret om 
regnskabet havde givet underskud. Og ja, der 
var underskud, så foreningen lever lykkeligt 
videre mod nye mål.

Kassereren kunne endvidere berette, at før 
generalforsamlingen havde 8 medlemmer 
fået deres restancegæld på kontingent ud af  
verden ved at slippe slanterne. gAR’s formue 
var pr. 31. december 2019 på 34.995 kr.
Regnskabet blev godkendt med applaus.

Punktet indkomne forslag var hurtigt over-
stået, der var nemlig ingen forslag.

generalforsamlingen 2019 bød på to genvalg 
til gAR’s bestyrelse. Frank R. Sørensen som 
formand og Preben Broe som bestyrelses-
medlem.
Under punktet valg af  to revisorer lød på 
genvalg med applaus til Svend langer og jens 
Fauerholdt.

Under eventuelt blev der foreslået at sætte 
kontingentet op. Bestyrelsen lovede at arbejde 
med forslaget og melde ud på næste års gen-
eralforsamling, da intet kan vedtages under 
punktet eventuelt. Der faldt også en bemær-
kning om, at en hovedregning viser, at vi, 
gAR, er fallit om 2,9 år, hvis det fortsætter 
uændret som nu, men det tager bestyrelsen 
roligt, ”Vi har en plan, vi vil lave overskud i 
2020” sagde kasserer Torkild Carlsen.

Forsamlingen sluttede den officielle del ved at 
udbringe et rigtigt:

 GAR længe leve
 H U R R A – H U R R A – H U R R A
 hurra-hurra-hurra
 GAR 
 Vel roet.
  gAR’s bestyrelse

Kasserer Torkild Carlsen fremlægger det revi-
derede regnskab.
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Så er det blevet tid til at begynde på 
planlægnigen af  Roskolen 2020.
Hertil søger vi hjælpende hænder til både 
roskolen og efterfølgende frigivelsesture.

Rokolen foregår 
25.-26. april 2020
Efterfølgende frigivelsesture forgår på 
følgende dato’er:

 29.  april  kl. 17.00
 4.  maj  kl. 17.00
 6.  maj  kl. 17.00
 11.  maj  kl. 17.00
 13.  maj  kl. 17.00
 18.  maj  kl. 17.00
 20.  maj  kl. 17.00

Hvis du har tid og lyst til at give de nye kaniner 
en god start i Aalborg Roklub så meld gerne 
tilbage. Det er ikke et krav, at du hjælper til på 
alle datoer.

Den hjælp, der skal bruges er instruktører der 
vil hjælpe med at oplære kaniner, andre roere 
som vil være med i bådene samt folk på land, 
som vil give en hånd med forplejning og gode 
historier.
Alle medlemmer har mulighed for at hjælpe 
og al hjælp er værdsat.

Alle motionsroer-kaniner fra 2019 forventes 
at hjælpe til på Roskole-weekenden.

Så hvis du gerne vil hjælpe til. Til det hele el-
ler en lille smule så meld tilbage til:

Christoffer ilsø Vinther 
roning@civinther.dk

 Stor rosportslig hilsen

 Christoffer Ilsø Vinther 

hjælp til roskolen 2020..!

Halløj rokammerater i Aalborg Roklub
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Universitetsroerne på sejrsskamlen efter 10 sejre ved de jyske mesterskaber i Aarhus. 

Brev fra Amerika - se sidste nr. af robladet;
Redaktionen har været i arkivet for at finde billedet som Paul omtaler i brevet. Billedet viser 
et af klubbens stærkeste ottermandskaber i 50 erne. Billedet er taget i 1955 efter sejr ved 
Viborg Regattaen. Årets første regatta hvor træner Erik Hansen fik en fornemmelse af hvor 
stærke AR var. Kringelings mandskab er: Poul Høgh Knudsen, Paul Jensen, Ejvind En-
gelsen, Brigel Westmar, Juul Nielsen,Jørgen Petersen, Leo Quist, Erik Lie Nielsen og på 
styrmandssædet Torben Broe i dag medlem nr. 1 i klubben.



19AALBORG ROKLUB

ANTON LASSENS EFTF. A/S MALERFIRMA

Håndværkervej 9 . 9000 Aalborg . Tlf. 9812 0099 . antonlassen.dk

Garanti for kvalitet

Nyt styresystem for 
varme og varmt vand
De fleste husker vel, at klubben pludselig fik 
forelagt en ekstraregning  på ca. 40.000 kr. for 
varme og varmt vand. Det viste sig, at dele af  
det gamle varmestyringssystem havde svigtet. 
Bestyrelsen bad Ole K. fra Team Torsdag 
varetage klubbens interesser på området. 
Sammen med især AKV og Danfoss blev an-
lægget ændret incl. topmoderne styrepanel. 
Det nye system kan i øvrigt styres af  Danfoss 
og vor lokale smed. Ole meddeler, at vi nu kan 
sænke temperaturen på varme og varmt vand 
fra kl. 22.00 til 05.30. Det giver besparelser 
af  en sådan størrelse, at investeringen er tjent 
ind på 2 år. Medlemmerne anmodes om ikke 
begynde at justere på anlægget.
Varmtvandsforbruget er en tung post på klub-
bens budget, så alle rosvende anmodes om at 
være medvirkende til at spare på det varme 
vand. Man tager et styrtebad og skyller sæben 
af  kroppen. Ikke noget med at lade bruse-
ren løbe mens man er på toilettet eller føre 
længere samtaler og lade bruseren løbe.

Kære 
medlemmer
Er du tit i tvivl om, hvad der sker i
Aalborg roklub?
Undrer du dig over, hvor uniroeren er 
lige nu?
Ligger du søvnløs, og tænker over, 
hvornår fødselsdagsmiddagen er i år?
Kan du lide at have et klart udsyn til 
fremtiden?

Fortvivl ej mere. Alle AR’s aktiviteter 
og begivenheder kan findes på AR’s 
hjemmeside.
i menu-fanen for “roning” kan du i 
bunden af listen finde “Kalender”.
denne vil løbende blive opdateret 
gennem året.

Hold dig opdateret - hold dig glad.

Kalender
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Børge C. hædres
Ved generalforsamlingen fik Børge Chri-
stoffersen stor applaus og en særdeles nyttig 
gave af  klubben som tak for indsatsen som 
klubbens revisor.
Børge har været revisor i mands minde, men 
udtrykte, at havde han vidst, at der ved af-
skeden fulgte sådan en festivitas med, så 
havde han kun taget et par år ad gangen

info@tandlaege-i-aalborg.dk - www.tandlaege-i-aalborg.dk

TANDLÆGE

Anne Rikke Faarup 
Sørensen

VESTERBRO 63, 1.TH
9000 AALBORG

Tlf. 98 12 11 10

Katamaran
Bjarne har fået Katamaranen af  lyngby 
Roklubs formand Reiner Modest. En deling 
Uniroere tog ned og hentede den i Bagssværd 
morgenen inden DM i ergometerroning.
Det var ikke et kønt syn vi mødte. Katama-
ranen havde set bedre dage, og vedligehold 
var åbenbart ikke prioriteret. 
Da vi får den hjem til Aalborg Roklub, så går 
Søren og Anne-louise straks i front og rengør 
katamaranen. Det viser sig at lidt vand og 
knofedt hjælper en del.
Siden har Søren Bagger og lasse-Emil  ar-
bejdet utrætteligt på at få malet og istandsat 
båden, som skal bruges af  trænere for kap-
roerne.
Vi ser frem til færddiggørelsen.



21AALBORG ROKLUB

g at med baggrund i at AlDI havde 1 kg 
havregryn til 5 kr. gik regnedrengene i gang 
med at regne ud hvor mange kilo havregryn, 
der blev indtaget af  Uni-roerne efter morgen-
træningen i løbet af  et år. Resultatet var 1,2 
ton.
 
g at redaktionen er blevet bekendt med, at 
robladet ligger fremme i venteværelset hos 
vore annoncerende tandlæger. læsning af  
robladet dæmper muligvis tandlægeskrækken. 
Derfor støt tandlæge Anne Faarup Sørensen 
samt Specialtandlægerne, de støtter AR.
 
g at Mulle alias Henrik Bach Pedersen blev 
noget overrasket, da en ven ønskede ham 
tillykke med de 50 år. Vennen havde læst 
robladets nytårsnummer. Sætternissen havde 
været på spil. En forskydning på navnelisten 
og manglende rettidig omhu hos ansvarsha-
vende var årsag til, at Mulle blev hædret 2 år 
for tidligt.
 
g at i forbindelse med navngivningen af  den 
nye Filippi otter faldt talen på den ældgamle 
otter ”Kringeling”. Hvor blev den af ? Ved 
besøg på butikstorvet i City Syd kan du i 
cafe Bord 1 i menuplanen læse historien om 
Kringeling, i loftet hænger såmænd klubbens 
gamle flagskib. På cafeens bagvæg kan du 
glæde dig over en række rohistoriske billeder. 
Redaktionen har uden held foreslået indeha-
veren, at cafeen skulle skifte navn til ”Cafe 
Kringeling”.
 
g at tiderne skifter. I robladet fra marts 1950 
omtaltes en måde at propagandere for klub-
ben på. nemlig at bære klubbens lille fikse 
emblem og ikke være sparsom med omtale af  
den klub emblemet henviser til. gamle Aal-
borg Roere er stadig flinke til at bære gAR`s 
emblem, egebladet i blå emalje med det røde 
malteserkors. gAR formand Frank R. Sø-
rensen (Francis) bærer i øvrigt gAR emble-
met omkranset af  en olympisk gylden ring. Et 
arvestykke fra afdøde jørgen Peter Moosdorf, 
hvis far trådvarefabrikant C.g.Moosdorf  var 
en af  pionererne bag stiftelsen af  gAR den 3. 
juni 1935 i det gamle Kilden.

Jacob 
Eschen 
80
Romotion er go motion - lægger liv til år og 
lægger år til liv! Som ung kanin i Danske Stu-
denters Roklub var vor stundom sprælske fød-
selar dedikeret til gomotion.

nu er otte dekennier henrundne siden vor 
rosvend som sand feminist lod sig føde den 8. 
marts på Kvindernes Internationale Kamp-
dag, godt gået jacob. At kæmpe for sandhed 
og ret bliver armen aldrig træt.

Som bølgernes betvinger er den nu firsårige 
heldigvis ikke uden humor og til søs ikke helt 
vindtør og gavmild af  sind er jacob sine ven-
ners ven.

Asklepiosætling er han, har hans gangart til 
tider et let dionysisk præg skyldes det en dyst 
han sejt kæmper mod sygdomsfølger.
Vi ønsker vor utomordentligt brave bådfælle 
et stort tillykke med festdagen
 
 Fra det delvist emeriterde 
 ti-to hold, 
 Axel Luther

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

Jens Jacob Eschen 8. marts

Erik Margon 1. april

Esben Bach-Sørensen 1. marts
Mads Gadeberg Jensen 5. april

Runde fødselsdage

- vi si’r tillykke

60 år:

80 år:

30 år:
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g at hvis ikke Ole Sloth havde været u-
sandsynlig hurtig med kameraet, var det ikke 
blevet afsløret at Bjarne ”Yankee” Pedersen 
havde sat sine ben i roklubbens køkken. Det 
er aldrig sket før – og en kendsgerning, der 
nok ikke må bringes nord for fjorden. Bjarnes 
kammerat fra tiden ved jægerkorpset kunne 
fortælle, at man en enkel gang, for år tilbage, 
havde lukket Bjarne ind i et køkken, hvor han 
skulle rense en flok hornfisk, med det resultat, 
at køkkenet blev garneret med blod og skæl fra 
gulv til loft. Så galt gik det ikke denne gang, 
hvor han var under opsyn af  forhenværende 
jægersoldat jimmy fra Rævhede. Bjarne var 
medvirkende til vi fik besøg af  manden bag 
det mest overdådige og velsmagende brunch-
bord, der endnu er set i klubben. Sammen 
med de særdeles velsmagende specialiteter af  
lamme, hjorte, okse og svinekød fik vi serveret 
landets bedste og velsmagende sylte.

g at udover medlemmerne af  AR`s Swing 
Band er der andre medlemmer, der gør sig 
bemærket i byens jazzkredse. Ved Vinter-
jazz 2020 koncerten i Musikkens Hus med 
trompet – ikonet Palle Mikkelborg kunne 
man ved koncertens sidste afdeling genhøre 
Mikkelborgs ”Blue” fra ”Aura” – suiten, kom-
poneret til Miles Davis, en vuggende 7/8 reg-
gae med en ren og smuk basunsolo af  jonas 
lindh, som anmelderne roste i høje toner, 
han bliver bedre og bedre hver gang man hør-
er ham. Stort tillykke til jonas, der er aktiv i 
AR. Hvor tror I jonas har haft sin skolegang?

Har i hørt fra generalforsamlingen: 
g at da formand Karsten rosende omtalte 
Uni – roernes flotte resultater, citerede han en 
tidligere udtalelse fra vor berømte målmand 
Peter Schmeichel :” jo mere jeg træner – jo 
heldigere er jeg ”.

g at bestyrelsen var skuffet over den slapvan-
seri, der havde vist sig fra medlemmernes 
side, når det gjaldt deltagelsen i fællesarrange-
menter som fødselsdagsfrokost og kanindåb.

g at medlemmernes gennemsnitsalder er fal-
det fra 60 år i 2010 og til 52 år i 2020, og det 
til trods for, at man indregner talrige Team 
Torsdag med en gennemsnitsalder på 77 år.

g at blandt de 142 besvarelser i klubud-
viklingsundersøgelsen var der udsat en 
chokoladepræmie. Den udtrukne vinder blev 
Bjarne Pedersen, der straks lod chokoladeskil-
padderne cirkulere for at forsøde klubkaffen.

g at det fremlagte regnskab fremover bør 
foreligge med revisorernes navne.

g at forsamlingen var imponeret af  Uni-
roernes kæmpeindsats for at tjene penge til 
indkøb af  den nye otter. Beløbet på Uni-ro-
ernes ”Skyggekonto” var så stort, at det sam-
men med 25.000 kr. fra Spar nord, tilskud 
på 15.000 kr. fra gAR samt lån på 15.000 kr. 
gjorde dem i stand til at købe den smukke ot-
ter UnI 19. Prisen var 255.000 kr.

g at bestyrelsen og flertallet af  aktive med-
lemmer stod fast på de nye regler for pas-
sive medlemmer. Passive medlemmer får for 
de 250 kr. om året tilsendt 6 klubblade, kan 
deltage i klubbens sociale og festlige arrange-
menter, men får ikke brik til klubben og kan 
ikke benytte klubbens materiel.

g at klubben har sagt farvel til Danske Bank 
som kontingentopkræver. Det giver en be-
sparelse på ca. 10.000 kr. I stedet indbetaler 
man kontingent via mobile pay eller til klub-
bens konto. Kort betalingsfrist. Overskrides 
rettidig betalingsfrist koster det dummebøde 
på 250 kr. oveni. Der udsendes orientering til 
alle medlemmer.

g at klubben deltager i TV – nord arrange-
ment i anledning af  75 året for Danmarks be-
frielse den 4. maj.

g at når kontrakten med rengøringsselskabet 
udløber - så overtager Uni-roerne rengøring 
af  klubben. Besparelsen tilfalder Uni-roerne.

g at et medlem fremdrog baderummets dår-
lige tilstand og dermed vanskeligheder med at 
holde rummet rent.

g at kontingentet for det kommende år er 
uændret.
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Vi er specialister i kæbekirurgi med fokus på især implantater, 
rodspidsoperationer og fjernelse af vanskelige visdomstænder.

Vi råder over 3D skanner til udvidet diagnostik før operation eller 
ved udredning af smerter i kæben/kæbeled.

www.specialtandlaegernebudolfi.dk
Vesterbro 54, 2. sal . Aalborg / Telefon 73 70 76 96

	 n	Kirurgi med empati
	 n	Vi tilbyder også operationer i fuld narkose
	 n	Akut tider og kort ventetid

SPECIALTANDLÆGERNE
VED BUDOLFI PLADS

Klinik for implantater og kæbekirurgi
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 Returadresse: Aalborg Roklub . Søsportsvej 8 . 9000 . Aalborg

Nørresundby
Sundsholmen 39 

DK-9400 Nørresundby 

Tlf. +45 9632 6000

Aarhus: 
Oktobervej 41
DK-8210 Aarhus 

Tlf. +45 8610 6655

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

Glostrup: 
Fabriksparken 56

DK-2600 Glostrup

Tlf. +45 4457 9300  

El-Service
Hurtig udrykning * Topkvalificeret  
mandskab * Grundigt kundekendskab
Solceller
Højeffektive solcelleanlæg * Projektering og 
installation * Gratis rådgivning  
Airport
Landingslys * Docking system * Fjernstyring 
og overvågning
Automation, Industriel IT & Tavler
Højteknologisk avancerede løsninger*  
Garanteret produktionsoptimering *
Eget tavleværksted
Trafikstyring
Innovativ trafikledelse * Smidig projektafvik-
ling * Kompromisløs funktionalitet 
Alarmanlæg 
Ansvarsbevidst opgaveløsning * 
Flersidet tryghed * Diskret effektivitet
Entreprise
Operationel projektering * Hurtige og præci-
se arbejdsgange * Grundige eftertests
El-Tavler
Specialdesign af alle typer tavler * Serie-
produktion * Integreret med Automation

Strøm Hansen producerer højteknologisk avancerede el- og 
systemløsninger indenfor: Automation, Solceller, El-Tavler, El-
Service, Airport, Trafikstyring, Entreprise og Alarmanlæg.

- husk at læse hjemmesiden 


