
Referat fra bestyrelsesmøde i Roklubben Ægir, 5. september 2022 
Til stede var John, Anders, Anne og Jeppe. Heidi deltog online. 

 

Afholdelse af kurser giver tilskud til klubkassen 
Roklubben Ægir er normalt vært ved to DFfR kurser i ulige år, mens Aalborg Dame Roklub afholder ét kur-
sus. I lige år er det omvendt. Det giver os mulighed for at tjene penge til klubkassen. I 2023 skal vi lægge 
lokaler og faciliteter til Klubtræner modul A og B (instruktørkurser). 

DFfR sørger for tilmelding og stiller med instruktører, mens vi skal sørge for forplejningen. Hanne P. plan-
lægger og koordinerer traditionen tro bespisningen, så der er bare brug for hjælp i køkkenet. Vi forventer, 
kurserne finder sted 11. til 12. februar samt 25. til 26. februar 2023. Mere info følger. 

 

Klimasikring af Vestbyen 
Aalborg Kommune har fundet vinderen af arkitektkonkurrencen. Det bliver arkitektfirmaet C. F. Møller, som 
sammen med Deltares, RAW Mobility, Arki-Lab og EKJ skal sørge for, at Vestbyen i fremtiden er sikret mod 
oversvømmelser. Læs mere og se en plantegning for området på aalborg.dk under ”Presse”. 

Ifølge tegningen ser det ud til, at vi bevarer slæbestedet mod øst og får en fælles kran til motorbåde i skel-
let over mod søspejderne. Det kræver måske en ny motorbåd. 

Samtidig sker der en del med kørselsforholdene i området. Nogle veje lukkes og indgår som en del af en 
”grøn kilde”. Desuden bliver Søsportsvej lukket i ”vores ende”. Aalborg Kommune er orienteret om, at vi 
har brug for at køre med store bådtrailere. 

Der bliver etableret et såkaldt ”kranhus” på det grønne område øst for klubben kaldet ”Trekanten”. Det er 
muligvis badefaciliteter, men vi kender ikke husets funktion. 

Vi ved endnu ikke, hvordan den konkrete højvandssikring og udformning af roklubbens forplads bliver. Vi 
regner dog ikke med, det bliver ved brug af skodder/skotter, da kommunen skulle have frabedt sig denne 
løsning. 

Før det konkrete arbejde går i gang, skal vinderne kigge på samspillet mellem blandt andet klimaløsning, 
trafik, parkering og beplantning. Det sker i samspil med områdets interessenter. 

Aalborg Kommunes anlægsbudget er hårdt presset. Fx er projektet med åbningen af Østeraa blevet ud-
skudt. Vi kender derfor ikke tidshorisonten for projektet i Vestbyen. Vi forventer dog, at roklubben er en del 
af projektets første etape, men afventer info fra kommunen. 

 

Lån af coastalbåd i Aalborg Roklub 
Bestyrelsen overvejer at udvide klubbens bådpark med coastalbåde. Dog skal det først undersøges, hvad 
forskellen er på en Liteboat og en coastal. Under Corona havde vi en Liteboat på prøve. Der er muligvis 
nogle begrænsninger i forhold til at kunne ro langture og deltage i konkurrencer, hvis valget falder på Lite-
boat. 

Vi har tre gange lånt en coastal (4’er + styrmand) i Aalborg Roklub. Det har været en succes - også for roere, 
som ikke har roet med to årer før. Bådtypen er god som overgang fra inrigger til outrigger. Bestyrelsen 
overvejer at søge penge fra Friluftsrådet og SIFA til en (eventuel brugt) 2’er coastal.  

 

Nye medlemmer i vintersæsonen 
Vi har fået et par nye medlemmer, som gerne vil begynde i motionslokalet hen over vinteren og lære at ro 



til foråret. Som kompensation for, at de ikke kan komme på vandet nu, har bestyrelsen valgt at trække ind-
meldelsesgebyret fra deres udgift til roskolen. Bestyrelsen vil senere drøfte, om indmeldelsesgebyret skal 
fjernes helt. Gebyret blev indført for at undgå, at medlemmer melder sig ud ved standerstrygning og ind 
igen ved standerhejsning og dermed kun betaler kontingent i rosæsonen. 

Hvervning af nye medlemmer til roskolerne 
Antallet af aktive medlemmer i klubben er meget lavt. Der er ca. 60 aktive seniorroere, hvoraf de 40 delta-
ger i daglig roning og lignende ”åbne” arrangementer. Bestyrelsen har derfor drøftet, hvordan vi kan få nye 
medlemmer. 

Roklubben Ægir er meget ”ung” sammenlignet med flere andre klubber, som kun får nye medlemmer ind, 
der har forladt arbejdsmarkedet. 

Bestyrelsen har drøftet forskellige muligheder samt fordele og ulemper ved forskellige tiltag. Facebook kan 
være med til at vise bredden i roning - fx via MigogAalborg samt aalborg:nu. Det kan suppleres med histo-
rier i ugeaviserne. 

Coastalbåde kan måske gøre det mere attraktivt for yngre seniormedlemmer at lære at ro, men studerende 
med fritidsjob har måske ikke den tid, det kræver.  

I september blev der holdt et ”kom-og-prøv-arrangement” for børn og unge. Der dukkede dog kun én po-
tentiel roer op. Bestyrelsen overvejer at lave et lignende for seniorer til foråret. Den primær målgruppe er 
unge fra UCN og Aalborg Universitet.  

I forhold til at hverve lidt ældre roere, kan vi vise rosporten frem, når der er arrangementer i Vestbyen og 
lignende begivenheder andre steder i byen. I den forbindelse kan vi bede de interesserede om deres kon-
taktoplysninger og få tilladelse til at sende dem info om roskolen. 

Vi har tidligere været i Salling og haft en båd med på Gammel Torv og Nytorv. Vi kunne også stille et ergo-
meter op på fx Gabels Torv og give et gratis medlemskab til vinderen af en ro-konkurrence. Dog var der in-
gen interesse for ergometer i Vestre Fjordpark under idrætsmødet - her trak bådene på vandet mere. 

Det er også en mulighed at lave et Ægir-hold til DHL for at reklamere for klubben. 

 

Ændring i klubbens medlemssammensætning 
Klubbens medlemssammensætning har ændret sig. Der er flere nye kaproere i forhold til nye motionsroere, 
men vi taber mange kaproere som medlemmer, når de stopper på konkurrenceplan. Formanden tager et 
møde med kaproningsafdelingen for at drøfte, hvordan vi kan fastholde kaproerne. 

 

Kaproning 
Der er planer om at lave et stort talentcenter, som kraftcentrene i Aalborg, Hadsund, Holstebro og Aarhus 
skal høre under. Der er planlagt møder herom 11. oktober og 3. november 2022 samt 22. januar 2023, hvor 
Anne deltager. Efter mødet i oktober forventer vi at være klogere på, hvor talentcenteret bliver placeret og 
på fremtidsudsigterne for kaproning i Roklubben Ægir. 

 

Diverse 
Bestyrelsen afventer tilbagemelding på de to fonde, der er søgt. 

Der er stadig ikke nyt fra Skråen i forhold til klubbens indtjening ved barvagterne. 

Nibe Roklub låner en ”StrokeCoach” (kadencemåler) af os i et par uger. 



Formand og kasserer tager et møde med Conventus efter efterårsferien om forskellige muligheder for beta-
ling af kontingent. 

 

Sæt kryds i kalenderen 
Torsdag 27. oktober 2022 er der sidste roaften. Aase og John laver mad. 

Lørdag 29. oktober 2022 er der standerstrygning. 

Der bliver holdt en kombineret standerstrygningsfest og julefrokost i november - dato følger 

 

Næste bestyrelsesmøde 

Næste møde i bestyrelsen er 3. oktober 2022. 

 


