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Formanden 
har ordet
Af  Karsten Holt

Lørdag, den 26. marts 2022 blev en herlig dag 
i roklubben – en dag vi alle havde ventet på 
læææænge. Fælles morgenbord, rengørings-
(formid-)dag, ekstraordinær generalforsamling 
– OG – ikke mindst standerhejsning – for sæson 
nummer 136 – en sæson, der forhåbentlig bliver 
fanta-stisk. Den bliver sikkert lige så fantastisk, 
som vi selv gør den til. Nu må vi jo. 
 
Rigtig mange medlemmer mødte frem og 
bidrog til, at klubben og bådene nu fremstår på 
bedste vis – klar til sæsonen. STOR TAK for 
fremmødet. Læs mere om denne dejlige dag an-
detsteds i bladet.

Vi kunne ganske vist ikke glædes over en nyan-
skaffet båd – men næsten – idet vi kunne glæde 
os over, at de bestilte nye flotte bådvogne var 
ankommet til tiden. Det kan vi så glæde os over 
i lang tid fremover, når bådene skal i eller op 
af  vandet.Vi kunne også glæde os over, at for-
slaget til nye vedtægter blev enstemmig vedta-
get på den ekstraordinære generalforsamling. 
Vedtægtsændringsudvalgets arbejde blev vel 
modtaget – og som forventet – endelig vedtaget 
– og nu ”sat i drift”.

Fundamentet for en god sæson er således på 
plads. Nu må medlemmerne så kaste sig i rotøjet 
– og få tilbagelagt en masse km på vandet. Flere 
er tillige tilmeldt en tur til Tolo, der er blevet en 
gan-ske populær destination for danske roere. 

Også lokalt er der fine muligheder. 30. april af-
holdes Løvspringsturen 2022 i samarbejde med 
ADR. Planen er at der roes til Birkelse Rastep-
lads = ca. 36 km. Alle roere ved, at vejret har 
betyd-ning for ruten, så arrangørerne har nogle 
alternative ruter i ærmet, hvis vejret driller. Alle 
klubber i Nordjysk Ronetværk er også inviteret til 
at deltage. Støt op om dette fortrinlige arrange-
ment. Roskolefolket har også ladet energien op 
og er klar til at tage godt imod nye medlemmer i 
weekenden den 7. og 8. maj. Så har du en kolle-

ga, en kammerat, et familiemedlem – der kunne 
trænge til en omgang saltvand – så tag dem med 
i klubben til denne roskole. 

Kontingentopkrævningen er netop udsendt via 
mail til alle medlemmer og annoncører. Har 
du ikke modtaget denne mail – så check lige 
dit ”spamfilter” – og hjælper det heller ikke 
– så tag fat i et bestyrelsesmedlem. Udførlig 
fremgangsmåde er også tilgængelig på vores 
hjemmeside.

Uniroerne har deltaget i Nordisk Mesterskab 
(NM) i ergometerroning. Det blev en meget 
flot indsats fra alle – og 3 af  vore roere – Tro-
els D. Danielsen, Mark Kjeldgaard og Marie 
Nielsen kunne efter indsatsen tituleres som Nor-
disk Mestre. Tillykke med alle resultater – og 
selvfølgelig i særdeleshed tillykke til de nybagte 
nordiske mestre. Meget meget flot ! Læs mere 
om arrangementet inde i robladet.

Sæsonen er næsten spækket med aktiviteter – 
dels de traditionelle dels noget helt nyt ! Den 
23. – 26. juni afholdes danske mesterskaber i en 
række sportsgrene i Aalborg. Dette gælder også 
roning, hvor disciplinerne bliver coastalroning, 
inriggerroning og universitetsrace i otter mel-
lem forhåbentlig mange universiteter. Disse 
konkurrencer er naturligt forbeholdt de seriøst 
trænen-de mandskaber. Vi andre kan bakke op 
som hjælpere i og omkring roklubben. Så hold 
øje med hjemmesiden og mails fra klubben. Der 
skal bruges mange hænder til at løfte denne op-
gave.

Der bliver også rift om medlemmerne til delt-
agelse i Idrætsmødet 2022, som afholdes den 
20. – 26. juni. Programmet for roernes indsats/
aktiviteter er under udarbejdelse – i samarbejde 
med ADR og Roklubben Ægir. 

Får du i øvrigt mails fra roklubben ? Hvis ikke 
– så tyder det på, at du ikke er registreret med 
kor-rekt mailadresse. Er det tilfældet, så kontakt 
fluks et bestyrelsesmedlem og få dette korrigeret.

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

Ro motion ER go’ motion – hele året.
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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:
Standeren er blevet 
hejst og sommer-
sæsonen er for alvor 
begyndt!

BESTYRELSEN:  Bestyrelsen@aalborgroklub.dk
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AKTIVITETS KALENDER 2022

Strand PAVILLONEN
	 -	vi	sætter	alle	sejl	til

VESTRE	BÅDEHAVN
AALBORG

MAJ
30.-1. Odense Langdistance

 Uni-roerne
3. Jazz aften

7.-8. Roskole
14.-15. Bagsværd Regatta UNI-roerne

JUNI
7. Jazz aften

20.-26. DM uge
24.-26. - Idrætsmødet (RONING) i Ak-

tivitetscenter Vestre Fjordpark
- DM (Roning) på Limfjorden

25. Aalborg Regatta
27.-2. Træningslejr i Sorø 

UNI-roerne

UNI-roerne afholder 
introforløb

I forbindelse med DM-ugen i 
Aalborg afholder universitetsroerne 

introforløb.

Første introaften afholdes tirsdagen 
efter påske, 19. april kl. 17-19, og 
løber frem til 12. maj (mandag-

torsdag)

 

Vi har en splendid roklub og den er vidt 
bekendt !!!!
Kære rokammerater i Veteranotteren, Team 
Torsdag, Eftermiddagsroerne, Formiddag-
sroere, Morgenroere, Henrik`s og John`s 
morgenteam , Uniroerne m.fl. !
 
I sidste nummer af  robladet blev det bekendt 
at vores gamle kæmpe ” Signal og flagmas-
ten ” var faldet. At byens flotteste signal- og 
flagmast , hvorfra splitflaget har vajet ved Aal-
borg Roklubs festdage, siden 1930 nu skulle 
erstattes af  en ordinær fibermast var lidt svært 
at forstå. Masten er en del af  AR`s dna og 
symboliserer klubbens tilknytning til det mari-
time miljø.   
 
Vi er derfor en flok selvbestaltede initia-
tivtagere, der har taget initiativ til at skaffe 
midler til restaurering og fornyelse af  dele af  
masten. Der er opstillet et budget, der sam-
let løber op i 21.000 kr. Da initiativet blev 
bekendt, var der straks et af  klubbens særde-
les trofaste medlemmer der meddelte, at han 
alene sponserede 11.000 kr. til signalmastens 
genrejsning !!!
 
Signalmasten blev rejst i 1930 som gave fra 
Aalborg Værft, hvis ejer Immanuel Stuhr selv 
var i klubbens bestyrelse. I 1960 skænkede 
værftet endnu en gang en ny flagmast. Siden  
er den altid blevet restaureret og vedligeholdt  
på initiativ fra klubbens egen medlemskreds. 
På lige fod med klubhuset og vores flåde af  
rofartøjer har vedligeholdelsen af  signalmas-
ten været en selvfølge. Når vi tænker tilbage 
på mastens fortid, dukker mange brave rosv-
endes navne frem.
 
Berg Bach, Holger Heilesen, N.P.Risgaard og 
de senere år teamet af  formiddagsroere Er-
ling Steffensen, Henry Kruuse som sjakbejser. 
Hvem husker ikke byens førende ortopæd-
kirurg ” Ras ”, fra ” Formiddagsholdet ” da 

han måtte erstatte skalpellen med glasskår, da 
han blev sat til at skrabe lak af  hovedmasten. 
Rigningen er klaret af  Veteranotteren under 
ledelse af  Per Nygaard.
 
Rokammerater – vis jer nu som rigtige Aal-
borgroere – følg traditionen, og vær med til at 
sikre signal- og flagmastens fremtid. 

Hvis vi hver især sender et selvvalgt beløb 
til Aalborg Roklubs flagkonto nr.  7450-
1525906. Så kan vi i samarbejde med barken-
tinen LOA`s trækyndige sætte projektet i gang 
og vi kan endnu en gang konstatere, at ” Vi 
har en splendid roklub ”.  
 
På vegne af  Aalborg Roklub
 
Per Nygaard, Erik Myrhøj, Peter Laubek

Jazz aften
Tirsdag den 7. juni kl. 19:30 har vi atter 
fornøjelsen at lægge ører til vort herlige 

Bigband. 

Det bliver en herlig aften !!

Der kan købes øl, vand og kaffe til yderst 
fordelagtige priser.

Vel mødt
Bestyrelsen
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Referent: Lars Landgrebe-Christiansen
Fotos: Frank R. Sørensen

1. Valg af  dirigent
Jens Christian Binder Jensen blev valgt til 
dirigent. Generalforsamlingen er indvarslet 
rettidigt og forslag er fremlagt rettidigt. Der 
er 45 stemmeberettigede på generalforsam-
lingen. 

2. Bestyrelsens beretning for den for-
løbne sæson
Formand Karsten Holt aflægger beretningen 
for den forløbne sæson:
- Coronaen havde stadig sit greb i 2021
- Sæson 2021 bar præg af  mange aflysninger, 
men der blev ikke registreret udmeldelser. 
- Der blev på sidste generalforsamling 
nedsat et udvalg til gennemgang af  klubbens 
vedtægter som blev fremlagt på generalfor-
samling d. 28. februar.
- 23 medlemmer måtte forlade klubben 
grundet restance efter adskillige henvendel-
ser.
- Der blev kun roet 42.348 km i 2021
- Uniroerne tog 26 sejre hjem i 2021
- Højtvandssikring ved klubben. Der er nu 
udskrevet en arkitektkonkurrence. Fore-
ningerne på Søsportsvej har indleveret deres 
kommentarer og ønsker. Konkurrencen 
bliver afgjort i september 2022.
- Der arbejdes på en løsning for parkering på 
Søsportsvej, da p-pladserne tit er optaget af  
andre end brugerne på Søsportsvej.
- Klubudvikling – Det er tidligere målsat, 

at klubben skal være på 300 medlemmer i 
2025.
- Anskaffelse af  4 åres inrigger med levering 
i juni 2023 samt 2 stk bådvogne som bliver 
leveret inden standerhejsning.
- Teamtorsdag vil udvikle/bygge en ny træ-
mast til klubben via fundraising etc. 

Kommentar til beretningen:
- Der blev spurgt ind til parkeringsforholdene 
på Søsportsvej. 
- Der blev foreslået en ungdomsafdeling grun-
det gennemsnitsalderen i klubben. 
- Uni afdelingen søger nye medlemmer og 
herefter vil man prøve at oprette gymnasie- 
og skoleroning

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Kassereren fremlægger det revidere-
de regnskab til godkendelse
- Driftsregnskabet 2021 blev gennemgået af  
kasserer Mikkel Paetau
- Driftsregnskabet 2021 blev godkendt uden 
bemærkninger

4. Behandling af  indkomne forslag
Forslag 1: Bestyrelsen har fremlagt et for-
slag, hvor alle positioner i bestyrelsen bliver 
navngivet. Bestyrelsesmedlemmer erstattes 
med kaproningschef, rochef, husforvalter 
og sekretær. Forslaget blev vedtaget med 31 
stemmer
Forslag 2: Vedtægtsændringer fra vedtægtsæn-
dringsudvalget – 25. januar 2022 

- Ændringerne blevet gennemgået af  Børge 
Christoffersen. Forslaget - med forslag 1 in-
darbejdet - blev vedtaget med 42 stemmer.
Forslaget skal behandles på en ekstraordinær 
forsamling for at blive gældende.

Posterne vil fremover være på valg som følger:
Formand:           lige år
Næstformand:      ulige år
Kasserer:            ulige år
Sekretær:  lige år
Kaproningschef:  ulige år
Husforvalter:          ulige år
Motions-Rochef:  lige år

5. Gennemgang af  bestyrelsens planer 
for den kommende sæson, herunder 
godkendelse af  budget og fastlæggelse 
af  kontigent for samme
Nedenstående er fremsat 
af  formand Karsten 
Holt og ikke på vegne af  
bestyrelsen.
- Flere medlemmer til 
UNI og roklubben i 
øvrigt
- Flere/nye aktiviteter – 
herunder sportsroning
- Styrke økonomien via sponsorer, fonde, 
annoncører
- Vedligeholde samarbejdet med samarbejd-
spartner 

Vision: 22 nye (blivende) medlemmer i 2022. 

Strategi: Visionen skal indfries ved at invol-
vere nuværende aktive medlemmer i rekrut-
tering /instruktion og inkludering af  nye 
medlemmer.

Aktivering af  nye AR medlemmer til instruk-
tion og inkludering.
- Roskole og ”løbende” roskole
- Robassin + hurtigt på vandet – learning by 
doing
- Romotion – også ved dårligt vejr
- Etc.

Benyttelse af  eksisterende medier roinfo, ron-
ing.dk, ronetværk etc.
Ledige poster ønsker klubben besat:  redaktør 
og materialeforvalter.

Fremtidige arrangementer:
- d. 1. marts Jazz aften
- d. 15. marts Regan Vest
- d. 26. marts rengøringsdag, ekstraordinær 
generalforsamling og standerhejsning
- d. 5. april Jazz aften

Bestyrelsens budgetforslag for 2022 blev 
fremlagt. 
Der er afsat 30.000 dkk til inventar i opholds-
stuen og ny mast.
35.000 dkk er afsat til aktiviteter.
Det ender med et driftsunderskud på 70.000 
dkk.
Bestyrelsen opfordres til at den indkøbte in-
rigger betales via fonde som ansøges.
Der afsættes 135.000 dkk til uniroerne. Pt. er 
der ikke mange Uni-roere. Der vil kun blive 
brugt penge svarende til antallet af  uniroere.
Kontingent for 2022 foreslås uændret - 2.200 
dkk.
Punktet blev godkendt.

6. Valg af  bestyrelsesmedlemmer og 
suppleant iflg. §5
Formand: 
- Karsten Holt blev enstemmigt valgt 
Kasserer: 
- Allan Pedersen blev enstemmigt valgt

Bestyrelsesmedlemmer: 
Følgende stillede op til de øvrige bestyrelse-
sposter: 
- Jannik Mose Skov, Simon, Nygaard Thom-
sen, Jonas Lind, Søren Ramsgaard og 
Christoffer Vinther.
Der blev afholdt skriftligt valg for bestyrelses-
medlemmerne. Søren blev valgt til bestyrels-
en med 25 stemmer og Christoffer blev valgt 
med 22 stemmer.

Referat GF 2022 28. februar 2022Referat GF 2022 28. februar 2022
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Nordiske Mesterskaber 2022Nordiske Mesterskaber 2022
Forfatter: Troels D. Danielsen og 
Camilla F. D. Madsen 
Fotos: Camilla F. D. Madsen

Der var lagt op til det helt store program af  
Cheftræner Bjarne Pedersen, lørdag d. 19 
marts - dagen for årets sidste indendørs ergome-
terkonkurrence, og dermed også det sidste punk-
tum for vinterens træning. Programmet stod på 
e-roningskonkurrence i Nordiske Mesterskaber 
med første start kl. 09.15 for 30+ mænd 1K. 
Her sad Troels, Simon 
Nygaard-Thomsen 
og Jonas Svane klar 
til start. Denne gang 
forsøgte Troels at sætte 
modstanden på ergo-
metret en halv tak om 
end han plejer, for at 
teste det af. Dette viste 
sig så til løbet at Troels 
førte hele løbet og fik 
tiden 3.03.40 - og end-
da slog sin 1K-tid fra 
DM i 2020 (3.03.60), 
da han netop havde 
afsluttet sin rokarri-
ere men stadig havde 
sin gode roform. I 
dag bliver der kun motioneret på ergometret 
knap 1-2 i ugen. Det er imponerende. Simon 
Nygaard-Thomsen fik en 4. plads (3:10.20) og 
Jonas Svane en 7. plads (3:16:10). 

Efter et godt løb havde uni-roerne gjort klar til 

Suppleant: 
Simon Nygaard Thomsen blev suppleant 
med 12 stemmer.

7. Valg af  2 revisorer
Simon Lyngshede og Palle Paetau blev gen-
valgt som revisorer.

8. Beretning for dispositionsfonden og 
valg af  formand for samme
- Regnskabet blev gennemgået af  formand 
Kaj Erik Bondrup Jensen
- Indestående er pt. nu 194.417 dkk
- Dispositionsfonden vil give 100.000 dkk til 
indkøb af  ny 4 åres inrigger.
- Vedtægterne for Dispositionsfonden er 
tilgængelig på klubbens hjemmeside.
- Kaj Erik Bondrup Jensen blev genvalgt som 
formand
- Der var ingen bemærkninger 

9. Eventuelt
- Bjarne viser aktiviteter, som Uniroerne har 
tjent penge på såsom havearbejde, events, 
bartender, lægge tag på hus etc.
- 2019:  111.562 dkk
- 2020:  60.249 dkk
- 2021:  30.975 dkk

Sponsorstøtte til Universitetsroning (søgt og 
bevilliget). Støtten har indeholdt bådkøb, 
køb af  årer, køb af  rigge, speed-coach, stroke 
coach, coxbox, højtaler etc.
- 2018-2019: 

      Indtægt 210.000 dkk - 3 tilsagn/1 afslag
- 2020: 
      Indtægt 79.060 dkk - 3 tilsagn/7 afslag
- 2021:
     Indtægt 234.051 dkk + 46.000 dkk - 8  
     tilsagn/13 afslag

- Klubbens reglementer opdateres efter den 
ekstraordinære generalforsamling d. 26. 
marts 2022.
- Svømmeprøverne kan fås blandt andet i 
Haraldslund, Skansebadet, Gigantium med 
underskrift fra livredderne
- Svømmeprøve kan også aflægges ved klub-
svømning alle søndage mellem kl. 17:00-
18:00 i Sofiendal Svømmehallen. Anders 
Thomsen og Ole Engen registrerer og melder 
tilbage til bestyrelsen.

Generalforsamlingen afsluttedes traditionsvist med en 
kop kaffe og en bid brød

ANTON LASSENS EFTF. A/S MALERFIRMA

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

Garanti for kvalitet

Dagens medaljer
GULD

Troels D. Danielsen 1k 30+ mænd
Marie Møller Nielsen 1k åben kvinder

Mark Kjeldgaard 1k åben mænd

SØLV
Mikkel Paetau 1k åben mænd

BRONZE
Kristoffer Moos 1k åben mænd

Marie Møller Nielsen 200m
Mikkel Paetau 200m

Mix stafet 4*500 (Marie, Karen, Troels & 
Mikkel P.)

Her ses Troels Danielsen, 
der netop har vundet guld i 
1k 30+ kategorien.

Uni-roerne samlet til morgenmad og orientering om 
dagens forårsrengøring.

morgenmad og Bjarne stod for planlægningen 
af  rengøring af  klubhuset og området omkring. 
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Undervejs i løbet af  dagen, var der så indlagt 
små pauser i rengøringen, hvor roerne havde 
mulighed for at gøre sig klar, og deltage i de for-
skellige løb. 

Særligt fire løb vakte spænding: 30+ Mænd, 
UNI Kvinder, UNI Mænd & hold-stafet konkur-
rencen.

Ved DM, afholdt kun en lille måned før, var det 
ikke lykkedes Universitetsroerne fra Aalborg 
Roklub at vinde nogen førstepladser i disse kat-
egorier, så dette var roernes sidste chance for at 
gøre revanche, og vinde hæderen tilbage. 

Her havde Troels allerede fra morgenen af  sikret 
Aalborg Roklub en flot guldmedalje, hvor Ma-
rie Møller Nielsen og Mark Kjeldgaard senere 
skulle hive flere guldmedaljer til klubben. 

Ved 200m-distancen formåede Marie Møller 
Nielsen og Mikkel Paetau at hive bronze-
medaljer hjem og Kristoffer Moos, som er en 
nyligt erhvervet uni-roer og tidligere elitesvøm-
mer, fik lavet sin første 1K og kunne tilmed fejre 
det med en flot bronzemedalje. 

Sidst på dagen var det tid til stafetløbene. Her 
bidrog uni-roerne med to hold. Et mixhold 
(bestående af  Stine Pearson, Troels Danielsen, 
Mikkel Paetau og Marie Møller Nielsen og et 
herrehold bestående af  Kristoffer Moos, Si-
mon Nygaard-Thomsen, Jonas Svane og Mark 
Kjeldgaard. Her vandt mixholdet på flot vis en 
bronzemedalje, og herreholdet måtte tage til 
takke med en 5. plads. 

På trods af  gengangere og ærkerivaler fra 
tidligere samt mindre tekniske uheld (Nogle 
kalder det fejl 40, andre sjusk at vi havde misset 
indvejningen, og derfor fik den sendt afsted for 
sent), lykkedes det alligevel de stærke universitets- 
og kaproere fra Aalborg Roklub, at vinde hæder 
og medaljer af  forskelligt metal hjem til klubben, 
og dagen må derfor siges at være godkendt fra en 
træners perspektiv.

Vintersæsonen blev afsluttet med manér med 
Uniroernes traditionelle julefrokost, hvor der 
på vanlig vis, ikke manglede våde varer og godt 
selskab. 

Allerede i maj 2021 bragte robladet en ar-
tikel om Idrætsmødet. MEN… grundet 
corona blev arrangementet udskudt. NU 
skulle det være ganske vist, at IDRÆTSMØ-
DET finder sted i dagene 22. – 26. juni. Der 
vil således være en masse idrætslige ud-
foldelser i denne uge – men specielt i da-
gene 24.-26. juni gælder det roning. Den 
opmærksomme læser vil allerede nu have 
observeret, at det er de samme dage, hvor 
DM i roning finder sted. Der er dermed fine 
muligheder både som tilskuer og som delt-
ager. OG – lad det være sagt med det samme 
– der bliver rige muligheder for at lade sig 
involvere – idet der skal bruges medlemmer 
– mange medlemmer – til at få den prak-
tiske kabale til at gå op.

IDRÆTSMØDET er først og fremmest et 
‘Folkemøde’ for alle aspekter af idræt og 
bevægelse - med offentlig adgang til fore-
drag, diskussioner, debatter og masser af 
idrætsaktiviteter. Desuden indeholder pro-
grammet en Idrætskonference (tilmelding 
nødvendig) samt et daginstitution/skole 
program.
 
IDRÆTSMØDET finder sted i Aalborg. En stor 
del af aktiviteterne vil være placeret ved Aal-
borgs helt unikke havnefront, Østre Havn og 
den store aktivitetspark Vestre Fjordpark; 
men hele Aalborg vil emme af idræt i de fire 
intense dage. IDRÆTSMØDET forsøger at 
give alle i idrætten en plads, hvor fra deres 
stemme kan blive hørt, deres aktivitet blive 
set og deres arrangement kan deltages i.

Aalborgs roklubber deltog også sammen i 
2019. Tiden var imidlertid knap – og roklub-
bernes deltagelse begrænsede sig til Åbent 
Hus arrangement. Succeen var til at få øje 
på !

Forudsætningerne denne gang er betydeligt 
bedre. Vi har (forholdsvis) god tid til at for-
berede – OG – vi har fået en ganske fin plac-
ering – nemlig ude ved aktivitetspark Vestre 
Fjordpark, hvor vi må forvente, at der er 
mange mennesker – hvis vejret er med os. 

Aalborgs roklubber arbejder sammen om 
deltagelsen og som det ser ud i skrivende 
stund, så bliver der mulighed for at konkur-
rere i ergometer samt at få en rotur. Meget 
mere om dette, når vi nærmer os.

Glæd jer til arrangementet – også med roere 
som deltagere.

IDRÆTSMØDET 2022IDRÆTSMØDET 2022

Her ses det ene stafethold bestående af Kristoffer 
Moos, Simon Nygaard-Thomsen, Jonas Svane og 
Mark Kjeldgaard. 

Her ses uni-roerne i gang med bare nogle af de op-
gaver, som Bjarne havde planlagt for dagen. 

Et lækkert julefrokostbord var sat frem
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Flot tilslutning ved GAR’s Flot tilslutning ved GAR’s 
ordinære generalforsamlingordinære generalforsamling

Tekst: Frank R. Sørensen

24 gamle rosvende og en enkelt yngre rosvend 
deltog i GAR’s årlige generalforsamling den 
10. marts. Godt nok lidt senere end GAR’s 
love påbyder, men moderklubben, Aalborg 
Roklub, var sent ude med sin generalforsam-
ling og da der er tradition for at GAR følger 
efter AR, blev det godkendt af  forsamlingen.
Med et par år med corona, havde der ikke 
været de store aktiviteter i GAR og dermed 
heller ikke udsigt til de store slag i bolledejen.

I køkkenet stod den kreative gourmet kunst-
ner, chefkok Martin Lassen, klar med aftenens 
menu, gule ærter med hele svineriet og som 
hjælpere havde han de to skønheder Camilla 
og Stine fra uni-roerne. De holdt kadencen 
hele aftenen og sørgede for at ingen gik sultne 
og tørstige hjem generalforsamlingen. 

Chefkokken havde en overraskelse i ærmet, 
citronfromagen var skiftet ud med gam-
meldaws æblekage og det var der bestemt ikke 
utilfredshed med.

Godt mætte og med blanke øjne pudset i Rød 
Aalborg, blev spisningen sluttet af  med kaffe 
og småkager som optakt til et punkt mere in-
den generalforsamlingen kunne begynde. 

Der skulle optages et nyt medlem og det skulle 
ske på reglementeret måde efter GAR’s tra-
dition. Alt ellys blev slukket og ud af  mørket 
dukkede Per Nygaard op med den smukke 
kandelabre med levende lys, efterfulgt af  af-
tenens ceremonimester, Thorkild A. Kristens-
en, iført den legendariske advokatkåbe og en 
mageløs hårpragt. 

En enkelt rosvend, Troels D. Danielsen, 
havde gjort sig fortjent til optagelse og blev 
kaldt op til ceremonimesteren, der oplæste 
de komplicerede optagelsesbetingelser og det 
ansvar der medfølger. En af  betingelserne er 
at bunde en pilsner i et drag og her var Troels 
også i god træning.

Formanden kunne byde velkommen til gen-
eralforsamlingen med en god nyhed, at der 
i år ikke var afdøde medlemmer der skulle 
mindes. Dog, var der et lille men! En tidligere 
god rokammerat og medlem af  GAR, Martin 
Olsen (Martæng) var død kort før generalfor-
samlingen. Formanden udtalte et, æret være 
Martin Olsens minde.

Herefter var alle klar til at tage hul på den 
ordinære generalforsamling og dagens dag-
sorden.

Bestyrelsen foreslog Børge Christoffersen som 
dirigent og da der ikke var andre forslag, blev 
Børge Valgt. Han takkede for valget og kunne 
konstatere at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet. Jørnn Bertelsen blev valgt som ref-
erent. Herefter kunne dirigenten gå videre til 
næste punkt på dagsordenen, bestyrelsens be-
retning ved formand Frank R. Sørensen.

Formanden kunne berette at der i 2021 var 
mødt 20 medlemmer op til den ordinære gen-
eralforsamling der, grundet corona, først blev 
afholdt den 11. maj og også her blev de gule 
ærter og den klare snaps nydt med velbehag 
og traditionen tro, var Børge Christoffersen 
på sin plads som ditigent på fornemmeste vis.

Generalforsamlingen bød på to genvalg til 
GAR’s bestyrelse. Preben Broe og Frank R. 
Sørensen blev valgt for en ny periode, hen-
holdsvis som bestyrelsesmedlem og formand.
Formandens beretning og kassererens regn-
skab blev godkerndt med applaus.

Der har i løbet af  2021 været halvrunde og 
runde fødselsdage med omtale i Aalborg 
Roklubs medlemsblad. Fra GAR lød et til-
lykke til alle fødselarer.

Der har i årets løb været afholdt et par besty-
relsesmøder og ad hoc møder i forbindelse 
med træning og anden aktivitet i roklubben.
Grundet corona har der i 2021 været ud-
meldelser både i AR og GAR så medlemstal-
let er stadig for nedadgående. Vi skal have 
nogle flere rokammerater med i GAR, det 
koster altså kun 150 kroner pr. år og det er 
ikke mere end hvad to flasker god vin koster. 
Et beløb der hurtigt er tjent ind igen på de tre 
arrangementer GAR laver pr. år. Desværre 
var 2021 et forbandet corona år og af  denne 
grund måtte vi aflyse GAR’s forårsfest.

Derimod gik det meget bedre sidst på året da 
GAR arrangerede efterårsfesten den 30. ok-
tober. 30 festklædte deltagere blev budt på en 
tre-retters lækker menu med vine ad libitum. 
En rigtig god fest med musik fra AR Jazz & 
Swing Band, der fik deltagerne ud på danse-

Gule ærter og optagelse af nyt medlem skabte en hyggelig aftenGule ærter og optagelse af nyt medlem skabte en hyggelig aften

Camilla (t.v.) og Stine (t.h.) serverer her chefkokkens 
gammeldaws æblekage

Kasserer Thorkild Carlsen fremlægger det reviderede 
regnskab som blev godkendt med applaus

Troels (t.h.) afgiver her ed og sværger (delvis) troskab 
til GAR
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Tekst og foto: Frank R. Sørensen

Blæsten går frisk over Limfjordens vande, ton-
erne kom fra klubbens tre hornblæsere, Erik 
Myrhøj, Bent (Bog) Christensen og Frank R. 
Sørensen, der fra balkonen blæste klar til Aal-
borg Roklubs standerhejsning nummer 136.
Men inden man var nået så langt, var der stor 
aktivitet i det flotte og bevaringsværdige klub-
hus fra 1926, der blev nemlig slået tre fluer 
med et smæk: rengøringsdag, ekstraordinær 
generalforsamling og standerhejsning.

Skinnende flot Aalborg Roklub
Dagen startede klokken 9 med et veldækket 
morgenbord og en bette en til halsen. Her 
mødte over 30 medlemmer frem i stiveste 
puds, arbejdstøjet, så Aalborg Roklub kunne 
gå ind i den nye rosæson standsmæssigt.

Efter morgenkaffen, blev ærmerne smøget op 
og bådhallen blev ryddet for både, så gulvet 
kunne blive fejet og spulet rent. Tagrenderne 
blev renset, vinduer og sølvskjoldene blev 
pudset flot blanke, der blev lavet smårepa-
rationer, græsplænen blev luftet og i ugen op 
til standerhejsningen, havde uni-roerne gjort 
bådpladsen ren. Jo, der var nok at lave for alle. 
Træbådene havde været en tur inde på værk-

stedet for at få ordnet småreparationer og få 
en gang lak, klar til årets mange roture. To 
nye bådvogne blev indviet og taget i brug.

Efter et godt stykke arbejde, blev alle budt på 
lækker pålægskage i opholdsstuen.

gulvet. Lidt reklame skulle der også være 
plads til. Formanden kunne berette at GAR’s 
forårsfest 2022 bliver fredag den 20. maj og 
ved denne lejlighed bliver der selvfølgelig ikke 
budt på gule ærter igen. Reserver datoen al-
lerede nu.
Formanden sluttede sin beretning med tak 
til bestyrelsen for godt samarbejde. Tak til 
ditigenten for myndig styring af  general-
forsamlingen. Tak til Thorkild A. som vær-
dig ceremonimester. Tak til aftenens kok og 
serveringspersonale. Tak til alle for go’ ro 
og orden samt velkommen til GAR’s nye 
medlem, Troels.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Næste punkt var kassererens beretning ved 
Torkild Carlsen der fremlagde det reviderede 
regnskab, der blev godkendt med applaus.
Der var ingen forslag under punktet, ind-
komne forslag.

På valgsiden blev Jørnn Bertelsen og Torkild 
Carlsen genvalgt. Der var også genvalg til de 

Aktiv rengøringsdag med standerhejsning og Aktiv rengøringsdag med standerhejsning og 
ekstraordinær generalforsamlingekstraordinær generalforsamling
Høj sol med kølig vind blev en flot start på Aalborg Roklubs 136. sæson.Høj sol med kølig vind blev en flot start på Aalborg Roklubs 136. sæson.

to revisorer Svend Jørgen Carstensen og Jens 
Fauerholdt.

Sidste punkt var eventuelt og her kan alt dis-
kuteres, men intet vedtages.

Formanden opfordrede alle til at gøre en in-
dsats for at få flere rokammerater med under 
GAR’s fane. Peter Laubek spurgte om man 
kan være medlem af  GAR uden at være 
medlem af  AR.

Paragraf  3 i GAR’s love siger blandt an-
det: Som medlemmer kan optages ethvert 
medlem eller tidligere medlem af  Aalborg 
Roklub. Eller aktive mendlige medlemmer af  
af  andre danske roklubber.
AR formanden gjorde lidt reklame for et fore-
drag den 15. marts om Regan Vest.

Og da der ikke var mere på programmet, 
kunne formanden slutte generalforsamling 
med tak for god ro og orden og bede forsam-
lingen udbringe, et GAR længe leve.

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

Der var lækker pålægskage til alle mand
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Anne Rikke Faarup 
Sørensen
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Nyt klubreglement vedtaget
Efter spisningen blev der afholdt en ek-
straordinær generalforsamling for vedtagelse 
af  det nye klubreglement og love. Samtlige 31 
stemmeberettigede stemte for forslaget, der 
hermed blev vedtaget.

Travl og spændende sæson venter 
Ved standerhejsningen uddelte formand 
Karsten Holt sølv og guldårer til de roere der 
havde brudt naturlovene og roet en masse 
kilometer.

Formanden kunne også berette at den for-
gangne weekend høstede Aalborg Roklub 
ikke færre end tre nordiske mestre ved Tro-
els D. Danielsen, Mark Kjeldgaard og Marie 
Nielsen. Og til dem lød der, naturligvis, et 
kæmpe stort tillykke.

Den nye sæson byder blandt andet på Løvs-
pringstur i samarberjde med ADR lørdag 
den 30. april. Der er roskole den 7. og 8. maj 
og søndag 7. august roes der østpå for at se 
udsejlingen efter Tall Ships Race. 20.-26. juni 
afholdes der DM i roning i Aalborg ligesom 
Idrætsmødet afholdes 24. – 26. juni. Tirsdag 
den 15. marts blev der taget forskud på den 
nye sæson med et foredrag om Regan Vest ved 
museumsdirektør Lars Christian Nørbach.

Og så var tiden kommet til standeren strøg 
til tops til tonerne fra flagsangen og med et 
ønske om en god sæson og Hurra for Aalborg 
Roklub, blev der taget hul på sæson nummer 
136.

Den kolde krig, 1945 – 1991, som var en 
ideologisk konflikt mellem kommunismen, 
anført af  Rusland og kapitalismen/liberalis-
men, anført af  USA, var en krig på følelser, 
holdninger og identitet. Et kapitel vi troede 
var slut med en bedre verden til følge.

Men nej, det er en konflikt der er blusset op 
igen i højeste gear, efter Rusland har besat og 
smadret Ukraine til ukendelighed de sidste 
par måneder.

Tophemmelige Regan Vest
Arkæolog ved Aalborg Historiske Museum 
og direktør for nordjyske museer, Lars Chris-
tian Nørbach, var tirsdag den 15. marts i 
Aalborg Roklub med et spændende foredrag 
om den nu, offentlige kendte hemmelige mil-
itære enhed, Regan Vest i Rold Skov, der i al 
hemmelighed blev bygget med det formål at 
fungere som udflytningsanlæg for regeringen, 
regenten og centraladministrationen. Anlæg-
get skulle benyttes i en situation, hvor Østdan-
mark var truet, et civilt anlæg til den centrale 
civile krisestyring af  landet.

Regan Vest blev opført som en konsekvens 
af  trusselniveauet under den kolde krig. 
Lignende anlæg findes i alle NATO lande. 
Beslutning om opførelsen blev besluttet i 1961 
og byggeriet stod på fra 1963-1968, et yderst 
tophemmeligt byggeri, der aldrig blev afs-
løret, før altså nu. Det er et atomsikret anlæg 
på 5500 m2 med 150 rum og kan rumme 350 

personer. Hele anlægget kan holde cirka 10 
dage, før ilten er brugt op. 

Regan Vest havde to hovedformål: At opre-
tholde landets suverænitet, faldt Regan Vest, 
faldt Danmark. Forsvar af  demokratiet og 
sikring af  samfundets opretholdelse og vi-
dereførelse op til, under og efter en krig eller 
krise.

Tæt på 3. verdenskrig
Lars Christian Nørbach fortalte i sit foredrag 
detaljeret om den kolde krig og de gange, 
hvor den røde knap var tæt på at udløse en 
atomkrig og dermed 3. verdenskrig, en trussel 
der er kommet meget tæt på os igen. 
Regan Vest anlægget er et højt udviklet in-
geniør arbejde, der senere på året kan beses 
og det er helt sikkert et besøg værd. De 30 
fremmødte fik et detaljeret og spændende 
foredrag fra en oplagt rokammerat.

Den kolde krig kom tæt 
på Aalborg Roklub ved 
et spændende foredrag.

Lars Christian Nørbach havde som arkæolog styr på 
historien.

Formand Karsten Holt beretter om den nye sæsons 
begivenheder

Den kolde krig 
og 
Regan Vest

Tekst og foto:  
Frank R. Sørensen

Lars Christian Nørbach fortalte levende om den kolde 
krig og det tophemmelige Regan Vest.



18 19AALBORG ROKLUB AALBORG ROKLUB

Tekst og foto: Peter Laubek

Hvorledes han pådrog sig navnet ” Nitte ” 
står hen i det uvisse. Nitte kan jo være et me-
kanisk fastgøringsemne. Ifølge Den Danske 
Ordbog kan ordet Nitte være anvendt om en 
rå og ubehøvlet person. En børste, en hård 
nyser. Det er min opfattelse, at det må være de 
sidstnævnte egenskaber, som ligger bag.

Slagtermester Poul ” Nitte ” Nielsen var en 
årrække sidst i 50 erne og begyndelsen af  60 
erne formand for Ryå – udvalget, der varetog 
vedligeholdelsen af  klubbens weekendhyt-te 
populært kaldet ”Trøstens Bolig”, der lå på 
pynten ved Rævekrat i Ryaa, overfor Birkel-
se. I de samme år var ” Nitte ” klubbens hus-
forvalter. Det var i Ib Stetters og senere Kaj ” 
Rap ” Munks formandstid.

Når vi mødte frem til træning i klubben en 
sommeraften – så kunne det lyde således: 
Kom her ! – Ta lige og klip hende her (græs-
plænen). Hun er ved at blive langhåret. Javel 
! Og du fejer bådpladsen – er du med ? Javel. 
Hvor skal du hen din strømer – Jeg skal ind i 
bådhallen. Det er godt , tag lige og ” spule ” 
den – er det OK ? – Javel. Således fik ” Nitte 
” arbejdet udført. Hans kingesind ( læs hård 
nyser ) gjorde, at vi turde ikke andet.

Som redaktør 
for robladet 
deltog under-
tegnede i den 
årlige besty-
relseslangtur 
til ” Trøstens 
Bolig ”.  Jeg 
glemmer ald-
rig aftnerne 
under petrole-
umslampernes 
skær, luften tyk 
af  tobaks – og brænderøg og grønne hånd-
slukkere på bordet. Nitte fortalte historier fra 
krigens tid - om dengang de afledte skilder-
vagtens opmærksomhed på Fliegerhorst West 
– Vandflyvepladsen – ved Vestre Fjordvej. 
Bortførte skilderhuset, der så blev benyttet 
til mobilt lokum på Bævej ved Ryaahytten. 

Ingen kender sandhedsværdien, men under-
holdningsværdien var høj. Sammen med 
Ehlers fremførte Nitte: “Manden på risten”, 
”Anders var i Anna kær”, ”To hvide liljer og 
en knækket søjle”. Ehlers fremførte ”Kragen 
kræer over Karup å og frøerne kvækker i 
kæret”, ofte efterfulgt af  fællessangen ” Langt 
fra hjemmet ”. Jeg erindrer Nitte fortalte his-
torien om det hyggelige sted skolelæreren Gert 
og Prins Erik havde fundet hos et par gamle 

Slagtermester Poul “Nitte” Nielsen piger i Staun. De fik masser af  hjemmebag, 
spiste rub og stub. Han huskede hvorledes 
de som plaster på såret hjalp pigerne, idet de 
ordnede pigernes vandværk, således frøerne 
ikke kunne svømme direkte fra kæret og ind 
i vandrørene. 

Til 100 års jubilæet arrangerede Nitte og Leo 
Quist, der begge var slagtermestre, en flot 
buffet i bådhallen på klubbens sidste inrigger 
med faste åretolle ”MS” opkaldt efter Müller 
og Stuhr.  

I 1962 blev Poul ” Nitte ” Nielsen hædret 
ved, at klubbens tidligere formand Ib Stetter i 
1962 navngav den klinkbyggede single sculler 
” Nitte ”. Sculleren, som kostede 33.000 kr. 
blev bygget af  E. Elming, Løgstør.

Og minsandten – her præcis 60 år senere – 
er Nitte atter højaktuel. Efter at NITTE har 
været gemt væk i bådhallen igennem længere 
tid, er den nu kommet til ære og værdig-hed 
igen på ”Det maritime oplevelsescenter Sprin-
geren”, hvor den er blevet udstillet sammen 
med TORKA fra Aalborg Dame Roklub.
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Uni-roerne på arbejdeUni-roerne på arbejde

Tekst: Jannik Skov Mose og Simon 
Nygaard-Thomsen
Foto: Frank R. Sørensen

Et potent emne til roklubbens mange forsam-
linger, er anskaffelse af  penge til at financiere 
uni-afdelingens forbrug. Vi gør en stor dyd ud 
af  at tjene vores egne penge, og hvis vi samti-
digt kan hjælpe andre medlemmer af  roklub-
ben, så er det ren win-win. 

Så da roklubbens egen Francis henvendte sig 
vedrørende hjælp til at klargøre hans båd til 
sæsonen, fandt vi hurtigt et par hænder til op-
gaven, og således troppede vi op en lørdag for-
middag, og brugte et par timer på gulvet med 
pensler i hånden. Det var ingen sag - især ikke 
med den forplejning som Francis lagde for da-

gen. Ud over den sidste opgave, har uniroerne 
også hjulpet til ved tre flytninger, havearbejde 

(her i blandt fjenelse af  et tørrestativ lavet til 
at modstå en atomkrig) og langet bajere over 
disken til Vi Elsker 90’erne, Pandrup by Night 
og hesteauktioner på Aalborg Travbane. 

Vi tager, med andre ord alle de opgaver, 
som vi har mulighed for og kan samle 
et mandskab til !

Her ses Franks smukke båd

Christian Taulbjerg, uni-roer og bestyrelsensmedlem er 
i gang med at pudse Franks båd. 

Jannik Mose Skov (øverst) og Simon Nygaard-Thom-
sen (nederst) er godt i gang. 

Aalborg Bedste 2019, 2020 og 2021Aalborg Bedste 2019, 2020 og 2021

Tekst: Camilla F. D. Madsen

Så kom dagen hvor uni-roerne kunne delt-
age i det årlige event “Aalborgs Bedste”. En 
begivenhed, der hædrer Aalborgs mange tal-
enter, som hvert år præsterer flotte resultater 
inden for sport. Som et følge af  Covid-19 
har det ikke været muligt at afholde arrange-
mentet i 2020 og 2021, men i år kunne det 
lade sig gøre. Her stillede en gruppe af  uni-
roere op, som har været modtagere af  dan-
marksmesterskaber.

Til arrangementet kunne man høre om 
mange forskellige typer af  idrætter der dyrkes 
i Aalborg og som undertegnede måske ikke 
selv havde hørt om før. 

Forinden selve showet blev alle “mestre” foto-
graferet sammen med Aalborgs borgmester, 
hvor der i samme omgang blev overrakt en 
gave, som i år bestod af  et gavekort til Nord-
isk Film Biograferne. Derefter fik vi udleveret 

Uniroerne der er fotograferet sammen med Aalborgs 
Borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Fra venstre ses 
Christina Heinrichsen, Marie Møller Nielsen, Simon 
Nygaard-Thomsen, Mette Louise Karer, Mark Kjeld-
gaard, Phillip Sperling, Nora Zeitoun, Christian Taul-
bjerg, Kim Nørgaard, Simon Staal, baby Asger, Camilla 
Madsen og Troels Danielsen. 

en sandwich og en sodavand. Der var hilsner 
fra forskellige mestre og olympiske idrætsudø-
vere som har rødder i Aalborg bl.a. Peter 
Rosenmeier, som er dansk bordtennisspiller 
og har deltaget i de olympiske lege. Kultur- 
og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen 
kom også med en hilsen. Aftenen bød også 
på underholdning, hvor vi fik lov til at opleve 
“Ballonmanden”. Han var måske henvendt 
det mere yngre publikum, men hypnotisør og 
manipulator, Jan Hellesøe som har figureret 
på adskillige DR-programmer, kunne unde-
holde hele salen med hans manipulationer og 
magiske evner til at forbløffe og forundre os. 
Han formåede at afrunde en hyggelig man-
dag aften i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Fællesbillede af alle 
“mestre” på scenen
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    at den legendariske Haderslev regatta er 
bragt til live igen - endda med så stor succes, 
at mange tyske mandskaber deltager i regat-
taen?

    at samme regatta nu har så stort behov 
for speedbådsassistance til regattaen, at de 
har kastet deres kærlighed på vores katama-
ranbåd?

    at veteranotteren pusler i det stille med 
vores klubhus. Senest har lyset i bådhallen 
fået et nyt LED-liv til glæde for os alle. Nu 
skulle der være chance for, at alle kan finde 
en båd at ro i. 

    at samme mandskab kastede sig ind i sau-
naen. Næh... ikke for at lune sig. Men en 

Roklubben og redaktionen ønsker hermed 
tillykke med fødselsdagen til neden-
nævnte medlemmer:

Knud Verner Pedersen 11. april

Lars Henrik Topp 11. februar
Jens Faurholdt Jensen 17. april

Jens Saxtorff 15. marts
Jørn Winther Bertelsen 3. april

Henrik Bach Pedersen 8. marts

Jesper Holst 29. april

Iben Elisabeth Nørgaard 7. marts
Rasmus Bang Andersen 11. marts
Philip Sperling 15. marts
Janne Sørensen Böhlers 21. marts

RUNDE FØDSELSDAGE

- VI SI’R TILLYKKE

90 år:

Til lykke med de 75 til Lars Henrik 
Topp! Endnu et medlem af  den ærvær-
dige Aalborg Roklub træder med sine 75 år 
d.11.2.2022 ind i kredsen af  modne og vise 
mænd. Og som det er sædvane for denne 
gruppe er dens medlemmer nok aldrende 
men langt fra gamle. Det gælder sandelig også 
fødselaren, som har stor anciennitet og megen 
veneration for klubben og den båd, han gen-
nem et utal af  år har været en uundværlig gast 
i. Dens besætning er gennem årene gradvist 
blevet udskiftet – med heldigvis lige så røde 
gaster som alle de tidligere roere i båden.

Det er en mand med mange talenter og mange 
interesser, som omfatter meget andet end ron-
ing. Han begyndte sin karriere i roklubben 

75 år:

65 år:

50 år:

1.1.1979, hvor den nuværende formand tog 
sig af  den fornødne instruktion. Ud over at 
ro og at være et højt værdsat medlem af  vores 
båd, har fødselaren ladet sine kompetencer 
som tømrer, bygningskonstruktør og arkitekt 
komme roklubben til stor nytte. Her skal blot 
nævnes bidrag til ombygning af  første sal, 
medvirken til højtvandssikring og renovering 
af  området omkring Søsportvejs klubber og 
medvirken til den kommende og tiltrængte 
udvidelse af  motionsrummet. Og ikke at for-
glemme den omhu, hvormed han – da holdet 
endnu havde ansvaret for vedligeholdelse af  
en af  træbådene – kunne levere udbedring af  
selv de mindste rifter i lak og træværk.

Ikke alle timer i roerens hverdag har trods det 
store engagement i klubbens ve og vel været 
anvendt i dennes tjeneste. Der har også været 
tid til egen arkitektvirksomhed, stort engage-
ment i Aalborgs første bofællesskab, hvoraf  
han og fruen nok tilhører en stadig mindre 
kreds af  oprindelige initiativtagere.  De sidste 
arbejdsår og de første år som pensionist blev 
brugt til en meget omfattende renovering af  
et sommerhus i Klitgård. Dertil kommer stor 
interesse for at læse sig ind i mange forskel-
lige områder. Og det er ikke løgn: det der med 
bierne og blomsterne er vist blevet en meget 
omfattende lidenskab. Megen sødme er der 
kommet ud af  bierne og blomsterne. Om der 
kommet mere end honning ud af  interessen 
for den ældgamle historie skal vi ikke kunne 
sige. Vi behøver også kun at nyde den sødme-
fyldte honning. 

Men der er lidt malurt i bægeret. Lige meget 
hvor fødselaren sidder i båden har han den 
uvane at mene, at det kun ar ham, der holder 
takten, og han holder sig da heller ikke for 
god til lavmælt men bestemt at gøre opmærk-
som på, hvem der som den eneste holder den 
rigtige rytme. Vi andre nikker, om vi sam-
tykker er lidt uvist. Nu er det vel passende at 
ønske Lars Henrik Topp et meget stort 
til lykke med de 75 år. 
Leif  Emerek 

indløbet rapport fortalte, at der var truende 
splinter i en bænk. Splinten fik ikke en chance 
for at forstyrre det sociale liv i saunaen.

     at “bornholmeren” alias Aage Nielsen 
har tryllet med vore elektriske ure, så urene 
passer mindst to gange i døgnet. Aarge pen-
dulerer hver tirsdag til klubben for at checke 
alle urene.

45 år:

25 år:

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.

Smil - solen skinner !

SVANEMÆRKET

Tryksag
5041 0826


