Referat fra bestyrelsesmødet i Roklubben Ægir, 4. april 2022
Deltagere i mødet
I mødet deltog John Kløve (formand), Anders Ægidiussen (kasserer), Heidi Gjesing Andersen (sekretær)
samt Jeppe Borup og Anne Nissen (bestyrelsesmedlemmer).

Parkering på Søsportsvej
Det er svært at finde parkering på Søsportsvej. Derfor er muligheden for tidsbegrænset parkering drøftet
med Aalborg Kommune og de andre klubber på Søsportsvej. Fra Ægirs side er der forslag om
parkeringsrestriktioner på max fire timer kl. 12.00 til 24.00 på hverdage og max seks timer kl. 07.00 til 24.00
i weekender. Bestyrelsen vender tilbage, når de er nyt.

Stort og småt i klubhuset
Efter en stormskade i februar er taget på garagen nu repareret.
Gulvet på altanen er blevet renset og oliebehandlet af tirsdagsroerne. Aalborg Kommune leverede olien.
Vandrørene er blevet skyllet igennem for urenheder, så der igen er tryk på vandhaner og brusere.
Bestyrelsen undersøger muligheden for at få malet og skiftet toiletter på 1. sal. Det bliver også undersøgt,
hvad rengøringsordningen omfatter - herunder om det er muligt at få motionslokalet med.

Kommende arrangementer
DGI Nordjyllands årsmøde 2022

Bestyrelsen deltager i DGI Nordjyllands årsmøde 2022 i Aabybro fredag 29. april 2022. Det handler fx om
rekruttering af medlemmer og frivillige, unge i foreningen (ungemiljøer), skole- og foreningssamarbejde
samt idrætsforeningens rolle i lokalsamfundet. Læs mere her: DGI Nordjyllands årsmøde 2022

Idrætsmødet og DM-ugen

Mandag 20. til søndag 26. juni 2022 er Aalborg vært ved Idrætsmødet og DM-ugen.
Idrætsmødet foregår i Vestre Fjordpark, hvor der fx også er volley og basket. Roklubberne får et område og
et telt øst for Vikingeklubben Isbjørnen. Aalborg Dame Roklub planlægger sportsroning i ergometer, og
Roklubben Ægir kan fx tilbyde rofit og roning i inrigger.
Aalborg Roklub bruger deres kræfter på universitetsroning i 8’er under DM-ugen. Her bliver der også dystet
i kaproning i inrigger (langdistance) og coastal. Arrangørerne af DM-ugen ønsker åbent klubhus i alle
roklubber lørdag 25. og søndag 26. juni, så deltagere i regattaen kan benytte bad og toilet.
Bestyrelsen deltager i møder om Idrætsmødet og DM-ugen mandag 11. april og onsdag 11. maj 2022.
Herefter bliver der indkaldt til et møde i klubben. Læs mere her: Idrætsmødet og DM-Ugen
(aalborgevents.dk)

Besøg af norske roere

Mandag 23. til onsdag 25. maj 2022 får Roklubben Ægir besøg af ca. 20 roere fra Norske Studenters Roklub i
Oslo. Nordmændene låner både, men overnatter ikke i klubben. Klubben tjener 3.000 kr. på udlejning af
både (50 kr. pr. person pr. dag). Bådene er lånt ud alle dagene i tidsrummet kl. 10.00 til 16.00.

Roklubben Ægirs fødselsdag

Roklubben Ægirs fødselsdag bliver traditionen tro fejret med kage onsdag 8. juni 2022 og fødselsdagsfest
lørdag 11. juni 2022. Nærmere info følger om begge arrangementer.

Sankt Hans i klubben

Sankt Hans Aften (torsdag 23. juni 2022) er der spisning kl. 18.00 i Roklubben Ægir. Grillen bliver tændt for
medbragt mad (gå eventuelt sammen med andre roere om fælles mad). Senere på aftenen er der bål.
Rådmand Per Clausen (Ø) fra Klima og Miljø holder årets båltale.

Barvagter til The Tall Ships Races

Igen i år er der mulighed for at tjene penge til klubben ved at give en hånd til byens kulturliv. I år byder
Roklubben Ægir ind på barvagter ved The Tall Ships Races, som finder sted onsdag 3. til søndag 7. august
2022. Der bliver senere holdt et orienteringsmøde i klubben for de interesserede frivillige.
Pengene kan fx gå til en Soundboks, som både kan bruges i motionsrummet og på 1. sal i klubben. Kap- og
ungdomsroerne kan eventuelt bidrage med deres indtægt fra 24 timers roning.
For at have nok frivillige til barvagterne har klubben takket nej til at sælge Børnehjælpsdagens lodder og til
at hjælpe ved Skråens Fredagsfester i Karolinelund 24. juni til 26. august 2022. Vagtordning ved Karneval i
Aalborg har ikke været drøftet.

Teknik og tempo i inrigger

Sportsroerne arbejder på et fælles arrangement på Søsportsvej i august 2022 med fokus på teknik og
tempo i inrigger. Der er ikke tale om kaproning. Arrangementet er inspireret af en træningssamling, som
bliver holdt på Vejle Fjord i påsken 2022. Bestyrelsen bakker op om arrangementet.

Scullerinstruktion
Hver anden mandag kl. 17.00 til 19.30 er der scullerinstruktion ved Claus Pedersen og Jeppe Borup.
Instruktionen begynder dog først, når vandet er 11 grader. Tilmelding sker i ”Rofit/Sportsroning Roklubben
Ægir”.
Det er klubbens ansvar, at instruktion af nye roere sker forsvarligt. Ifølge bestyrelsen er det muligt at lade
en rutineret scullerroer uden klubtræner kursus A og B instruere andre, da der p.t. ikke er uddannede
scullerinstruktører i klubben. Klubtræner kursus A og B har fokus på inriggerroning. Alternativet er, at der
ikke bliver scullerinstruktion for seniorer.
Klubbens sekretær kan ikke stå inde for, at medlemmer uden klubtræneruddannelse instruerer med det
argument, at der ”ikke er andre muligheder”. Ifølge sekretæren er manglende tid ikke en gyldig
undskyldning for ikke at tage kurset. Der skal være 100% styr på forsikring og rederansvar, hvis der sker en
(drukne)ulykke.

Kap- og ungdomsroning
Skole OL

6. april 2022 kl. 09.00 til 14.00 er der Skole OL i Roklubben Ægir. 100 børn deltager. Hver klasse skal ro
4.000 meter i ergometer. De bedste går videre til finalen i Billund. Læs mere her: https://skoleol.dk

Fårup Sommerland

7. april kl. 15.00 til 20.00 tilbyder Fårup Sommerland en ”før-åbnings-tur” til foreninger. Anne Nissen og
Jeppe Borup afklarer, om ungdomsroerne vil med.

Fremtidig struktur og strategi for kaproning

Anne Nissen sidder i et udvalg om ny struktur og strategi for de i dag otte kraftcentre for kaproning i
Danmark. Fremover bliver Roklubben Ægir muligvis ét ud af tre danske talentcentre. Roklubber i Hadsund,
Aarhus og Holstebro kan blive en del af centret i Aalborg. Udvalget arbejder videre med forslaget.

Ungdomsroer fra Ukraine

Bestyrelsen har besluttet - ind til videre - at fritage en ungdomsroer fra Ukraine for kontingent.

Nordjysk Ronetværk og Løvspringstur
John Kløve er Roklubben Ægirs kontaktperson og deltager i møder i Nordjysk Ronetværk. 28 roklubber er
med i netværket, som også står bag de traditionsrige Løvsprings- og Løvfalds(ro)ture.
I år arrangerer Aalborg Roklub og Aalborg Dame Roklub Løvspringsturen, som finder sted lørdag 30. april
2022 og går til Birkelse Oplevelsescenter.

Diverse
Bestyrelsen har valgt ikke at bruge MinByAalborg.dk.

Hjemmesiden
Bestyrelsen er i gang med at opdatere hjemmesiden. Finder du fejl, mangler eller lignende, så kontakt
formand John Kløve på formand@roklubben-aegir.dk.

Facebook og Instagram
Særligt op til roskolen er det vigtigt med aktivitet på klubbens officielle Facebook-side og Instagram. Derfor
lægger Jeppe Borup og Anne Nissen billeder ud i lige uger - og Heidi Gjesing Andersen i ulige uger.
Billedkvaliteten bliver bedst ved at poste på Instagram og dele med Facebook (ikke omvendt).
Hvis personer er genkendelige på billederne, skal der indhentes samtykke i henhold til GDPR.

Kommende møder
Næste bestyrelsesmøde er mandag 2. maj 2022. Her er der blandt andet Facebook-strategi på
dagsordenen. Bestyrelsesmødet mandag 6. juni 2022 (2. pinsedag) bliver flyttet til mandag 13. juni 2022.
21. april 2022 kl. 20.00 holder bestyrelsen et virtuelt møde om hjemmesiden. Anders Ægidiussen er
forhindret i at deltage.

