
Bestyrelsesmøde i Roklubben Ægir 3/10 2022 

I mødet deltog John Kløve, Anders Ægidiussen og Heidi Andersen 

Der var afbud fra Jeppe Borup. Anne Nissen udeblev. 

Ansøgning om vinterroningstilladelse  
Der er kommet to ansøgninger om vinterroningstilladelse, der begge er fra kaproere. Tilladelse er givet i 
begge tilfælde. 

Roere, der har deltaget i en kæntringsøvelse i denne sæson, som har et svømmebevis på 600 meter (også 
fra denne sæson) og som ønsker at ro efter standerstrygningen i den kommende vintersæson, skal sende 
en anmodning om vinterroningstilladelse til formand@roklubben-aegir.dk. Dette gælder både 
ungdomsroere, kaproere og alle øvrige roere. Anmodningen skal sendes i god tid, før tilladelsen skal 
bruges. 

Kontingentbetaling 
Anders og John har haft møde med Conventus om kontingentbetaling og foreslår, at klubben tilbyder 
medlemmerne at overgå til løbende abonnement via MobilePay i stedet for abonnement via betalingskort. 
Dermed undgår medlemmerne at skulle skifte betalingskort i Conventus, når deres betalingskort skal 
erstattes af nyt betalingskort. De fleste får hurtigt ændret deres betalingskortoplysninger i MobilePay - og i 
den forbindelse bliver medlemmernes MobilePay abonnement i Conventus videreført uændret og uden at 
medlemmerne skal foretage sig noget i Conventus 

Bestyrelsen bifalder, at klubben begynder at tilbyde medlemmerne abonnement via MobilaPay i 
Conventus. 

Nye medlemmer bliver opfordret til at oprette abonnement med MobilePay ved indmeldelse. Nuværende 
medlemmer kan skifte abonnementstype til MobilePay nu eller kan gøre det senere - gerne inden deres 
nuværende betalingskort udløber. John og Anders kan hjælpe med at skifte til abonnement via Mobile Pay. 

Færøske roere 
En gruppe færøske studerende, der bor i Aalborg, vil gerne have en traditionel, færøsk robåd til byen og har 
spurgt om det vil være muligt at have en sådan båd hos Ægir. Det har bestyrelsen sagt ja til. 

Det er en bred og tung træbåd med faste sæder. Svirvlen er to pinde med en snor, og fødderne bliver ikke 
fastholdt med rem i spændholdt. Færingerne sørger selv for at få en båd til klubben og forsikring af den.  

Båden er for bred til at kunne være i bådhallen sammen med inriggerne. Derfor får de færøske roere tilbudt 
at have deres båd i garagen. De får adgang til klubhuset og omklædningen, men ikke til motionslokalet. De 
har hellere ikke stemmeret ved generalforsamlingen, men deltager i sociale aktiviteter, efterårs- og 
forårsrengøring m.m. på lige fod med klubbens øvrige medlemmer. 

De færøske roere ønsker i udgangspunktet ikke at ro i andre bådtyper eller at benytte motionslokalet. De 
får derfor tilbudt medlemsskab med et nedsat kontingent på 80 kr. om måneden og adgang til at købe 
nøglebrikker, der vil give adgang til klubhus og værksted. Dermed får vi flere medlemmer i klubben, men 
ikke nødvendigvis flere deltagere i klubbens roaktiviteter.  

Hjemløse vinterbadere 
Ca. 700 vinterbadere fra Lillebjørn bliver snart hjemløse, fordi havnebadet lukker. Bestyrelsen er i dialog 



med Aalborg Kommune om muligheden for, at de kan bade fra roklubben og få adgang til en sauna fra 
november til april – altså uden for rosæsonen. 

Roklubbens sauna blev i sin tid nedlagt i forbindelse med renovering af baderumsfaciliteterne, da Aalborg 
Kommune ville spare på energiforbruget. Men da kommunen har brug for en løsning til de hjemløse 
vinterbadere, kan det være en mulighed at reetablere roklubbens gamle sauna. 

En mulig løsning kunne være at optage vinterbaderne som medlemmer med et reduceret kontingent. I dag 
betaler medlemmerne af Lillebjørn et årskontingent på 400 kr. for adgang til omklædning og sauna i 
havnebadet.  

Dialogen med kommunen fortsætter. 

Booking af motionslokalet 
Der er lavet en ugeplan for vinterens faste aktiviteter i motionslokalet. Planen bliver hængt op i klubhuset 
og i motionslokalet. Desuden vil planen blive gjort tilgængelig på hjemmesiden og på Facebook. 


