
Referat fra bestyrelsesmødet i Roklubben Ægir,  1. august 2022 

I mødet deltog John, Anders, Heidi og Jeppe. Anne dukkede ikke op. 

Evaluering af Idrætsmødet 
Formanden har drøftet Idrætsmødet med de andre roklubber og sendt en fælles skriftlig evaluering til 
Aalborg Kommune. Desværre kunne Idrætsmødet slet ikke konkurrere med DM-ugen, som blev holdt i 
centrum, og der var meget få besøgende i Vestre Fjordpark. Nogle enkelte var ude at ro og fik en god 
oplevelse - meget få deltog i rofit. Den overordnede konklusion lyder, at det var gode, men spildte kræfter. 
Derfor ønsker roklubberne kun at deltage igen, hvis vi får en placering inde i byen, hvor både elite- og 
breddeidrætten er repræsenteret. 

Dåb og fester i klubben 
Der har været lidt drøftelser af, om dåben er et levn fra gamle dage, som enten bør fornyes eller droppes 
helt. Emnet bliver taget op på næste generalforsamling, hvor klubbens medlemmer kan drøftet holdningen 
til fremtidens dåbsritual. 

Grundet den stigende gennemsnitsalder hos medlemmerne er tiden måske også løbet fra de mange fester i 
klubben (standerhejsning i marts, fødselsdag i juni, kanindåb i august, standerstrygning i oktober og 
julefrokost i december). Nogle af festerne kan eventuelt slås sammen. Der er i hvert fald brug for nye 
kræfter i festudvalget for fortsat at kunne holde fem fester om året. 

Søgning af fonde 
Bestyrelsen har søgt Nordea-fonden om penge til en ny 2-åres inrigger til ca. 105.000 kr. Tildeling af 
pengene forudsætter, at vi selv betaler moms, årer og bådvogn. Ægirs Venner kan muligvis finansiere 
momsen. 

Vi søger også Norlys om penge til en 2-åres inrigger og overvejer, om  Friluftsrådet kan give et tilskud (max 
40.000 kr. ) til fx årer. Den Obelske Familiefond kan være et bud på at søge penge til coastalbåde og måske 
en ny speedbåd. 

Status på klimasikring 
To arkitektfirmaer er udvalgt til at lave endeligt bud på klimasikringen i Vestbyen. Aalborg Kommune 
udpeger en vinder i efteråret, hvorefter planen bliver konkretiseret. 

Årets rofoto 
Bestyrelsen har drøftet, om der igen skal være en kåring af årets rofoto. I flere år er årets rofoto ikke blevet 
indrammet og hængt op. Opgaven lå under det tidligere bladudvalg, og bestyrelsen har valgt ikke at 
genoptage traditionen. 

Oversigt over klubbens udvalg 
Klubbens udvalg fremgår af hjemmesiden: Bestyrelsen – Roklubben Ægir (roklubben-aegir.dk) 

● Hus v/John Kløve Kjær hus@roklubben-aegir.dk 
● Materiale v/Peter Cederholm materiale@roklubben-aegir.dk 
● Instruktion v/Bodil Bundgaard instruktion@roklubben-aegir.dk 



● Træning og sportsroning v/Ditte Hovelsø Jensen traening@roklubben-aegir.dk 
● Motion og ture (MTU) v/Lone Serup motion@roklubben-aegir.dk 
● Kaproning og ungdom v/Anne Nissen kaproning@roklubben-aegir.dk 
● Fester v/Anders Winther Ægidiussen kasserer@roklubben-aegir.dk  

Bestyrelsens arbejde i vintersæsonen 
En optælling i Rokort 1. august 2022 viste, at der ca. er 60 roere (seniorer), som har roet mindst fem ture i 
denne sæson. Det svarer til én tur om måneden. Heraf er ca. 20 roere kun aktive på lukkede rohold. Der er 
altså omkring 40 aktive roere i klubben, som deltager i de opslåede ture. Det sætter sine naturlige 
begrænsninger for opbakningen til de forskellige aktiviteter i klubben - og for hvor mange hænder, der kan 
hjælpe med forskellige opgaver. 

Efter standerstrygning vil bestyrelsen arbejde på en strategi for, hvordan vi tiltrækker nye medlemmer og 
fastholder de eksisterende. Kan vi fx tage sociale medier som Boblberg i brug? Og bør vi ændre 
tidspunkterne for daglig roning eller fredagsture for at få flere med? Samtidig bør der måske være et større 
fokus på roskolerne på, at det kun er roere, som kan holde fokus, der går videre til frigivelsesturene. Dette 
for at undgå, at andre medlemmer føler sig utrygge på vandet, fordi enkelte medlemmer roer og skifter 
meget dårligt eller er ukoncentrerede på styrmandssædet. 

 

 

 


