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Der er ingenting i verden så stille som sne, når den sagte gennem luften daler, dæmper dine skridt, tysser, tysser blidt, 
på de stemmer som for højlydt taler.
        / Helge Rode 1896

Historien gentager sig i ASR; endnu 
en sæson er rundet af og har bragt nye 
ansigter og nyt liv ind i klubben. Julefro-
kosten er vel overstået med snaps, kor-
sang og kys under misteltenen, og for 
gud ved hvilken gang er udflytningspro-
cessen sat på stand by trods utrætteligt 
arbejde fra ihærdige medlemmers side. 
Det byggeri, som allerede ved klub-
bens stiftelse i 1943 blev udnævnt som 
midlertidigt, danner stadig rammen om 
alle de aktiviteter vi har på havnen. Det 
er mere end bare mørtel, som binder 
murstenene sammen - det er også 67 
års fællesskab, sammenhold, lyse næt-
ter og sommerdage på bugten. Talløse 
venskaber, livsvarige minder og slet 
ikke så få romancer er grundlagt i de 
uprætentiøse bygninger på Fiskerivej 7 
– de er i sandhed bevaringsværdige.
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endnu en generalforsamling er over-
stået – i år en kort og effektiv en af 
slagsen på to timer, hvor der blev dis-
kuteret og fægtet livligt, og tre af årets 
kaniner blev valgt ind i bestyrelsen. 
det var en fornøjelse at opleve og jeg 
synes, vi fik mange gode tilkendegi-
velser med hjem, som vi kan arbejde 
videre med. du kan læse et fyldigt re-
ferat andetsteds i Årebladet. 

Vi har siden haft møde i bestyrelsen 
og fordelt posterne, men vi mangler 
stadig at ’lande’ alle opgaverne in-
den for hver post og finjustere. Det 
sker i januar. Posterne er fordelt på 
følgende: instruktion: nanna eb-
bensgaard og kristine Skov Jensen. 
aktivitetschefer: merethe nørager og 
merle Strand Banggaard (inkl. kapro-
ning). Brabrandchef: Johannes woer. 
husforvalter: uffe iversen og niels 
Skaaning. materielforvalter: Simon 
kvindal og niels Skaaning (backup: 
Johannes). kasserer: Peter Vesterga-
ard. næstformand: Sune mørch.

nu står vi over for et par stille måne-
der, hvor der skal forberedes og ud-
vikles til næste sæson. der bliver sat 
kul på generalforsamlingens ønske 
om en bred indsats over for større 
fastholdelse af både nye som man-
geårige medlemmer, og der kommer 
gang i genhusningsudvalget igen. Vi 
står over for nogle centrale udfordrin-
ger, som skal takles, for at vi kan blive 
og udvikle rosporten på fiskerihavnen. 

Jeg håber, vi kan få tegnet et forslag til 
nye, egne faciliteter i foråret og på den 
baggrund få et tilsagn om at kunne 
bygge om nogle år. det ved vi langt 
mere om til foråret.

Jeg vil ønske alle en glædelig jul og et 
lykkebringende nytår – og se at kom-
me ud på bugten, så snart solen er høj 
og vejret er roligt. der er intet, der stik-
ker det energikick, en rotur midt om 
vinteren kan give. Prøv det! 

/ michael troelsen
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Formanden

lad mig begynde med at slå fast, at 
vi med sindsro kan udråbe sæsonen 
til at være en forrygende én af slag-
sen! klubben er blevet begavet med 
en meget engageret kanin-årgang, 
en dedikeret indsats på fondssøgnin-
gen har båret frugt og vi har fået en 
elektronisk roprotokol, der til stadig-
hed byder på nye funktioner. klubaf-
tenerne, som vi begyndte med sidste 
sæson, har groet sig godt fast med en 
opbakning på 20-40 roere til spisning 
hver den sidste tirsdag i måneden. og 
eBS’en, den elektroniske BådSæt-
ning, har virkelig glødet denne sæson. 
endelig har vi taget ’tyren ved hor-
nene’ og ændret møde- og arbejdsfor-
men i bestyrelsen, så vi forhåbentlig 
får mere nærværende, inddragende 
og situationsbestemt ledelse. alle dis-
se fyrtårne fra året gør, at det er en 
fornøjelse at se frem til næste sæson. 
også selvom der grundlæggende kun 
er sket tilbageskridt i sagaen om et nyt 
klubhus, da byrådet udskød de 10 mio 
fra budgetforliget, vi var blevet sat i 
udsigt til et fælles projekt. men så må 
vi i tænke ny og kreativt – og måske 
gå i gang for os selv?

kassereren

På kassererposten fik vi det nye regn-
skabssystem med medlemsdatabasen 
til at spille sammen med roprotokollen. 
På den måde har vi sikret os, at vores 
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medlemmer på vandet ikke kun har 
betalt kontingent men også at de har 
gyldig svømme-/vesteprøve.

det nye system giver også mulighed 
for selvbetjening hvad angår rettelse 
at kontaktoplysninger. dette er blevet 
flittigt brugt af medlemmerne og vi har 
derved minimeret risikoen for fejlind-
tastninger af medlemmernes oplys-
ninger m.v.

endvidere, så udsender vi kontingent-
opkrævning via vores bank, så kon-
tingentindbetalinger bliver registreret 
automatisk og bogføringen slipper for 
fire arbejdsgange pr indbetaling. Dette 
har naturligvis lettet administrationen 
for kassereren betydelig. det næste 
store ønske er at få et online beta-
lingsmodul, så man (også) kan betale 
kontingent, nøgle eller opgradere sit 
medlemskab ad den vej.

Selve årsregnskabet udviser et lille 
overskud og der er blevet råd til at 
hensætte penge til bådkøb - ud over 
de flotte legater, vi har fået gennem 
fondsarbejdet. godt gået!

Sekretæren

Sekretæren er på vej til at takke af i 
bestyrelsen efter fire år (blev det vist-
nok til) først som husforvalter og siden 
sekretær. det har været spændende, 
hyggeligt, frustrerende, underholden-
de, udfordrende og meget lærerigt at 
sidde i aSr’s bestyrelse, og jeg kan 
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annoCne - generalForSamling

kun anbefale andre at følge trop. i vil 
næppe fortryde det, for der er meget 
at komme efter. Så sidder du med en 
lille trang til at blande dig, så kom ud 
af busken... du ved aldrig, hvornår du 
får chancen igen!

Før jeg smutter helt fra posten, kom-
mer her en omgang medlemsstatistik: 
Vi har p.t. ca. 220 aktive medlemmer, 
heraf godt 60 studerende. derudover 
har vi 20 passive medlemmer. i denne 
sæson er klubben blevet opgraderet 
med ca. 60 fantastiske kaniner, hvoraf 
omkring halvdelen er studerende. og 
de fleste er selvfølgelig frigivet. En 
fin sæson i betragtning af den hårde 
medfart med en havn, der var lukket til 
af is alt, alt for længe sidste vinter.

uddannelseschefen

Vi har i 2010 uddannet 10 nye in-
struktører. der er uddannet 12 k1 
styrmænd, hvoraf 6 er fra 2010. Så 
selvom dette tal er lavt, viser det, at 
det kan lade sig gøre at lægge den 
teoretiske uddannelse tilbage i in-
struktør regi frem for på fælles kurser.  
der er kun uddannet hhv. én k2 og én 
k3 styrmand. dette er forståeligt nok, 
da der ikke blev afholdt k2/k3 kursus 
i 2010. det skyldes, a t underviseren 
var i en flytte-situation samt brækkede 
armen, men det viser hvor sårbare vi 
er overfor sådan noget. derfor skal 
der arbejdes på at finde nogle flere der 
kan undervise på alle kurserne i aSr. 

der blev udnævnt 6 langtursstyrmænd 
samt givet 3 scullerrettigheder. 

aktivitetscheferne

endnu en god sæson er ved at være 
ved vejs ende. når vi ser tilbage, har 
der været en masse gode ture, både 
endags- og langture, samt andre akti-
viteter. et par glimt:

løvfaldsturen blev næsten fyldt så 
snart tilmeldingslisten kom op, og på 
trods af udsigten til dårligt vejr, blev 
det en skøn weekend, hvor regntøj, 
gummistøvler og det lange undertøj 
blev flittigt brugt. Overbæringen ved 
ry gik over alt forventning, da alle 
hjalp hinanden.

auS-dag i uniparken startede med 
masser af regn, heldigvis klarede det 
op, og der var masser af besøgende 
ved vores stand, hvor der blev rekla-
meret for roning, hygget, samt roet om 
kap

Selvom sæsonen er ved at være ved 
vejs ende, så husk på vinter-aktivite-
terne: Volley, svømning, vinterroning 
og sikker en masse komsammen’er i 
klubben. 

tak for en forrygende sæson fra tåge-
hornet og kolibrien!
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kapronings/it-chefen

i år er det nye Brabrand rostadion 
blevet indviet, der mangler dog sta-
dig lidt småting, men alt i alt har vi 
fået adgang til nye lækre faciliteter. 
der er kommet et ergometerrum uden 
svamp, nyt styrketræningslokaler, 
hvor der også vil blive forsøgt at købe 
nyt (brugt) styrketræningsudstyr. Fri-
villige kræfter i klubben har sikret at 
vi har kunnet stille med et 4gP hold 
i år, og der skal her lyde en stor tak 
til de, som har stået for det. Vinteren 
8gP er gået i gang, og vi var hele 
26 der deltog i første runde – en stor 
tak til de, der står for koordineringen. 
kanin¬kaproningen blev gennemført 
igen i år, og det gik som det plejer – vi 
slog Ægir igen. Stort tillykke til kani-
nerne, og tak til trænerne! med dette 
vil jeg gerne takke af som kapronings-
chef.

udover at fungere som kapronings-
chef, har jeg også været it-chef for 
klubben, og i år var året hvor aSr gik 
ind i den digitale tidsalder med en nye 
elektronisk roProtokol (erP). det har 
været en succes, og hjælpefunktionen 
på siden har kun været brugt én ene-
ste gang. det ser ud til at tilvænningen 
til det nye system ikke har været så 
vanskelig. dog er der stadig enkelte 
der glemmer at taste de rigtige datoer 
ind for deres ture. husk også at taste 
langture ind. men bare fordi systemet 
kører nu, er det ikke ensbetydende 

med at det er færdigt. i løbet af vinte-
ren vil der blive indført skadesprotokol 
og på sigt også langtursmappe. der 
er også kig på et nyt design til aSr’s 
hjemmeside og ny opbygning af den-
ne. dette projekt tager dog lidt tid in-
den det realiseres og skulle du have 
lyst til at hjælpe, skal du være velkom-
men. tak for en dejlig sæson!

materielforvalteren

den nye sæson starter som altid med, 
at det bliver tid til vinterklargøring. 

Sidste år kæmpede vi en del med, at 
mange ikke kunne beslutte sig for en 
weekend, som resulterede i, at jeg 
og andre fra bestyrelsen brugte unø-
dig meget tid på at ringe rundt. derfor 
kom forslaget om tvungen deltagelse 
på generalforsamlingen 2009, og det 
blev vedtaget. det har i år resulte-
ret i, at alle weekender er besat, der 
har været elektronisk tilmelding på 
hjemmesiden, og jeg har kun skulle 
tvangstilmelde ca. tyve stykker i år!

Året har budt på lidt sjældne skader. 
det startede med, at man ved et uheld 
fik åren under essingen, hvilket betød 
at årehåndtaget stak ud på den an-
den side af 8. bord. men godt arbejde 
fra de to, der var med i båden betød, 
at Sylfiden kom på vandet efter kun 
14 dage. hen på efteråret brækkede 
nogen stævnen af Scient! Jeg skrev 
rundt til de sidste otte styrmænd, men 
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ingen ejer på skaden meldte sig. Så 
jeg måtte selv i gang. det er ikke godt 
nok! alle kan være uheldige, men man 
må være voksen nok til at indrømme, 
hvis man har lavet en skade.  ellers 
har året ikke været plaget af mange 
skader, men dog må man gerne være 
bedre til at stille bådene rigtigt. her 
tænker jeg på understøttelse under 
skottene, samt at åbne alle luger når 
bådene står i bådhallen. 

til næste år kommer der en elektro-
nisk skadesprotokol, og jeg håber alle 
vil tage godt i mod systemet. klubbens 
nye firer fra Jørgen Andersen som vi 
skulle have haft i år, har jeg skrevet 
om tidlige, men vi må vente og se hvor 
længe der går. Vi kan dog glæde os 
over, at vi bliver en toer rigere til stan-
derhejsning 2011 som grejsdalen le-
verer. den kommer til at ligne genefke 
med få ændringer.

mit materieludvalg har hjulpet mig 
meget i år, det har betydet, at jeg ikke 
skulle stå med tingene selv. i skal 
have tak for indsatsen alle sammen. i 
har betydet at jeg tager et år mere på 
posten, hvis ingen andre stiller op og 
vil have posten.

Jeg stopper som materielforvalter til 
generalforsamlingen 2012.

håber vi alle sammen ses igen næste 
sæson.

instruktionschefen

Året startede koldt og isnende ud, hvil-
ket resulterede i et meget lille fremmø-
de til infoaftenerne. heldigvis kom lidt 
flere til, og vi var vel ca. 40 kaniner til 
instruktionsweekenden i april. en fa-
belagtig weekend, som var præget af 
højt humør, masser af gå-på-mod og 
godt rovand. Så kimen var lagt til en 
fantastisk sæson, med kvaliteten frem 
for kvantiteten i højsædet! 

Vi er dog henover hele sæsonen krav-
let op på ca. 60 nye roere, hvoraf en 
god portion også allerede har fået 
både k1-ret og prøvet kræfter med di-
verse regattaer. Så dette år har været 
præget af energiske kaniner, som hur-
tigt har fundet sig rigtig godt tilrette i 
vores klub og ånd. der er lagt grund til 
en fantastisk humørlun vinter, og for-
håbentligt en masse nye genstartere 
til næste år. 

men, men, men, nok skal vi sole os 
i glæden, men ikke hvile på laurbær-
rene. Vi er som frivillig forening stadig 
sårbar, og skal gå aktivt ind i kampen 
for at hverve og vedholde medlem-
mer. Vi skal have gode kvalificerede 
og ikke mindst dedikerede instruktø-
rer. Så udover en god instruktion, skal 
der til næste år især sættes fokus på 
at hverve nye medlemmer, og at hjæl-
pe de nye frigivede kaniner i vej, så de 
ikke forsvinder i vrimlen, når pludselig 
de skal stå på ”egne ben”. derudover 



BeStyrelSen 09

skal de nyuddannede instruktører 
også have en god oplevelse, med de-
res første instruktion, så de fremover 
kan føle glæden til at fortsætte med at 
instruere. 

der skal også sættes særlig fokus på 
at både første- og andenårs-roere får 
tilknytning til klubben og lyst til at tage 
ansvar overfor den. det sker både ved 
gode aktiviteter og arrangementer, 
men ikke mindst også ved at de hur-
tigere avancerer i ro-rettighed, og på 
den måde bliver mere selvstændige. 
Derved har de pludselig flere mulighe-
der og rettigheder, men også et helt 
nyt og større ansvar, hvilket giver lyst 
til at løfte lidt mere af den samlede 
byrde. Så der er masser at tage fat 
på! men dette års tætte kontakt til de 
nye kaniner, i kraft af min tjans som in-
struktionschef, har givet mig rigtig me-
get lyst til at fortsætte med nye tiltag 

og sammen med andre prøve at sætte 
mit præg på klubbens udvikling. 

Bestyrelsen 2010

majbritt kristensen, aktivitetschef

merethe nørager, aktivitetschef

nanna ebbensgaard, instruktionschef

anette Specht, Sekretær

Sune mørch, uddannelseschef

Johannes woer, materielchef

asger van der wehl, kap- og it-chef

Peter Vestergaard, kasserer

michael troelsen, Formand. 
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KANINPASSER? Hvad er nu det for 
noget?

kunne du tænke dig at blive kaninpas-
ser til næste år? ”nej”, tænker du må-
ske? ”det kan jeg ikke pga min allergi 
og/eller fobi for små langørede angi-
veligt nuttede pelsdyr!”

heldigvis er det slet ikke det, det hand-
ler om. der er i stedet tale om et nyt 
tiltag, som skal til at tage form, og vi 
håber at netop du kunne tænke dig at 
tage del i og videreudvikle idéen.

Formålet med kaninpasserordningen 
er at gribe de nyudklæggede roere, 
når de netop har fået deres roret, og 
give dem en pote på deres videre færd 
ind i rolivet og livet i aSr. de står alle 

lidt ”Peter-kanin-alene-i-verden”, når 
de er sluppet af instruktørens trygge 
favntag. her har de så en livline i form 
af et telefonnummer til en kaninpas-
ser. 

hvad er så en kaninpasser, og hvad 
gør en sådan? en kaninpasser er en 
roer, som er 1-2 år gammel i klubben, 
og som fungerer som kontaktperson 
for 3-4 nye roere. en kaninpasser kan 
huske hvordan det er at være ny, og 
er derfor den bedste til at hjælpe med 
”hvem?, hvad?, hvor? og hvornår?” 
i aSr. det være sig arrangement af 
de næste par roture; hvornår er de 
forskellige fester eller fællesture, og 
hvornår er der tilmelding? hvad er k1, 
og hvem kan instruere mig? hvor er 
ølkassen? hvem skal jeg spørge, hvis 
der er noget jeg er i tvivl om osv osv 
osv.

dette tror vi kan hjælpe med til at nye 
roere kommer bedre og hurtigere ind 
i det forjættede klubliv. de får hurti-
gere roerfaring, får en større bekendt-
skabskreds i klubben og derfor i sidste 
ende bliver tættere knyttet til aSr og 
ønsker at fortsætte fremover. det er i 
hvert fald vores ønske og vision.

men for at det skal lykkes, skal vi have 
samlet nogle kaninpassere. det er helt 
frivilligt. du skal bare have lysten til at 
give lidt af din erfaring videre, være 
behjælpelig med svar på spørgsmål, 
tage dine kaniner med på et par ture 

kaninPaSSer 
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og ja, introducere dem til det, som lig-
ger for deres fødder, når de er blevet 
frigivet. måske oplevede du selv en 
lignende kontakt og værdien heraf, el-
ler måske var det netop en kaninpas-
ser du selv manglede, da du havde 
fået roret.

du skal have lyst til dette, og kun fan-
tasien sætter grænser for dit engage-
ment. dette er også et godt trinbræt til 
senere at blive instruktør.

Så synes du dette lyder sjovt og er du 
1-3 år ”gammel” i aSr (du må godt 

være ældre) så vil vi rigtig gerne høre 
fra dig! Vi holder et infomøde først i 
det nye år hvor alle interesserede kan 
komme og være med til at forme ka-
ninpasserordningen inden den sættes 
i søen når sæsonen starter. har du 
spørgsmål eller kommentarer så skriv 
til instruktionschef@asr.dk.

/ kristine Skov Jensen og nanna ebbensgaard 
aka instruktionscheferne
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kamikaze-kaProere kÆmPede i køBenhaVn

Har du set filmen ’Cool Runnings’, der 
handler om Jamaicas første olympiske 
bobslædehold? helt så langt ude var 
aSr’s 8’er hold ikke. men der kan nok 
drages en del ligheder – og dem tager 
vi som et kompliment.

Vi vidste det godt, da vi ankom til 
københavns roklub: det her bliver 
lidt mere udfordrende end en tur til 
egå og hjem igen. her gik de andre 
roere rundt og talte med fremmedord 
som ’landshold’ og ’flere års træning’ 
imens de flashede meget hård 
hud på hænderne. det var ikke 
helt der vi var. Faktisk var vi flere 
motorvejsforbindelser væk. For kun to 
uger siden, var vi begyndt at træne på 

Brabrand. For to af os var det første 
gang, vi nogensinde havde siddet i en 
outrigger. og i alt nåede vi alle otte 
kun at ro sammen to gange, førend 
destinationen hed københavns roklub 
og Copenhagen harbour race for 8+. 

tak til svensken

Men den slags slår ikke en flok gæve 
kaproere fra aSr ud. Slet ikke efter, 
at det næste vi så var verdens største 
pokal. motivationen var intakt. næste 
optur kom, da vi gik ud til vores ’saml 
selv 8’er’, som vi havde lejet. For 
vupti, båden havde rent faktisk samlet 
sig selv. Eller en flok svenskere, der 
troede at det var deres båd, havde 
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brugt dagen på at samle den – takk 
så mycka! Vi valgte så at overhøre, 
at de mente, at vi nu skyldte dem en 
masse øl. 

mere end klar

Vi skulle ro i mixklassen, og vi var klar. 
Klar til at flå vandet i Københavns Havn 
i stykker. og endelig kom vi og ’saml 
selv båden’ på vandet. og ja ja – det 
gik fint med opvarmningen. Cox Helle 
fra københavn var i hvert fald yderst 
optimistisk og fandt rosende gloser 
frem som ’det er da ikke heeelt så 
slemt, som jeg havde frygtet’. og inden 
vi kunne nå at sige københavnerstang 
på jysk, lå vi og var klar til start. klar til 
vores første 8’er løb nogensinde. 

Syv kilometers stædighed 

der var løbende start, så i selve løbet 
skulle vi ikke ro mod nogen udover os 
selv. Alligevel begyndte håndfladerne 
at blive klamme, da vores nummer 
var det næste i rækken. og pludselig 
gik starten – lidt mere gyngende end 

flyvende. Men vi roede den rigtige 
vej, og ’saml selv båden’ virkede. 
og pludselig kom der momenter af 
samtidighed og indædt stædighed. 
de syv kilometer skulle ikke tro, at de 
var noget. halvvejs skulle ’saml selv 
giganten’ vendes. og da det gik glat, 
var der ikke nogen, der kunne pille os 
ned. Der blev flået i årene. Sparket 
fra. råbt fra Coxen. og lige så hurtigt 
som vi var kommet i gang, var vi i mål. 
og ingen havde overhalet os. 

Århusianere på sightseeing 

Selvom vi var henrykte over at være 
kommet i mål i en hæderlig tid, var 
det alligevel lidt antiklimaks. lige dér 
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var 14 dages intens træning slut. men 
’saml selv båden’ skulle nydes lidt 
endnu. Så vi besluttede os for at ro ned 
og se A.P. Møllers fede fingeraftryk – 
Operaen. Og den var også vældig fin. 
Vi blev dog ret våde, af slagbølger 
fra diverse kanalrundfarter.  men det 
gjorde ikke så meget, da mange af 
turisterne i kanalrundfartsbådene 

hellere ville tage billeder af os end 
af operaen. og det kan man jo ikke 
bebrejde dem.

med en asti har man altid vundet

tilbage i københavns roklub var der 
ikke nogen svenskere, der havde lyst 
til at skille vores ’saml selv båd’ ad 
(måske den havde virket med øl!?). Så 
den stod vi selv for med frysende fingre 
og vådt rotøj. da præmieuddelingen 
gik i gang, stod vi pænt og klappede. 
men da ’kæmpepokalen’ gik til dem 
med ’landshold’ og ’flere års træning’ 
listede vi ud igen og fandt vores 
medbragte asti’er frem. og upti vupti 
havde vi skabt vores egen sejrsfest. 
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medaljer eller ej. 

den fortsatte om aftenen i københavns 
roklub. og hvad vi ikke vandt på 
vandet, vandt vi på dansegulvet. aSr 
blev ved til den bitre ende. Selv efter 
dJ’en var gået hjem, og der kun var 
en ’greatest techno-tracks from the 
90’s’-cd tilbage. 

we’ll be back

Ved morgenbordet næste dag 
fortalte vi stolt en af de ansvarlige 
københavnere om vores smuttur 
ud til operaen. han holdt op med at 
gumle på sit rundstykke med ost og 
syltetøj, og et kort sekund blev han 

grå i hovedet: 
’det er strengt forbudt at ro ud til 
operaen. det er alt for farligt på grund 
af turbådene’. 

men når bare man er naiv nok, 
overlevere man åbenbart det meste. 
og vi overlevede både 8’er løbet og 
sightseeing. rådet vil vi dog huske til 
næste gang. For der bliver en næste 
gang. lettere klatøjede blev vi enige 
om, at det næppe var sidste gang, at 
vi tog på kamikazetur i københavn. 
Og hvis du havde set filmen ’Cool 
runnings’ er der kun en ting tilbage at 
sige: ’aSr has an 8’er team’!

/ merle Strand Banggaard
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SliBe-FetiChiSterneS høJtid

temperaturen nærmer sig frysepunktet 
inde i klubhuset på Fiskerivej 7, men 
henover de lange vintermåneder 
er der indimellem stadig aktivitet 
bag de kode mure. Projektet med at 
klargøre bådparken til næste sæsons 
udfoldelser i nære og fjerne farvande 
er i fuld gang.

Vinterklargøringen er populært sagt 
“an offer you can’t refuse”, og på 
sidste års generalforsamling blev 
det af medlemmerne vedtaget, at 
såfremt man ikke selv skriver sig på 
opslaget, så gør andre det for én. 
den fælles slibe-tjans over vinteren 
er en forudsætning for at holde 
bådene i god stand og kontingentet 
nede, så det fortsat er blandt landets 

laveste. heldigvis er det ikke en sur 
tjans, men plejer at være en hyggelig 
weekend, hvor der er mulighed for at 
se klubkammerater uden for sæsonen 
og skamløst overdrive strabadserne 
på sidste sommers tur til Samsø 
eller hjarnø. arbejdet er henlagt til 
det opvarmede værksted i Århus 
roklub og der er plads til hygge og 
fællesspisning undervejs.

/ Jonas marschner



kilometerStatiStik 17

aSr kilometerStatiStik 2010
Genereret den 12/12 - 2010

# Navn Sidste tur Antal ture Total km Vinter Langtur Brabrand

1 Jørgen  Pedersen 30/10 2010 85 3117 461 1009 0

2 Ulla  Vølker 27/10 2010 90 1843 55 446 314

3 Per  Lousdal 30/10 2010 41 1611 0 1122 0

4 Lars  Nautrup 30/10 2010 45 1503 9 725 0

5 Karen  Svidt 30/10 2010 41 1480 53 886 0

6 Ida Cecilie Lind 30/10 2010 41 1316 0 670 0

7 Jesper  Qvistgaard 30/10 2010 51 1125 9 605 175

8 Morten  Værum 23/10 2010 43 1089 12 514 0

9 Kasper  Steensgaard 26/10 2010 27 1051 0 554 0

10 Simon  Kvindal 22/10 2010 82 1023 0 210 230

11 Maria Krarup Kristensen 30/10 2010 36 1007 42 618 2

12 Benedikte Skaarup Madsen 22/10 2010 69 952 9 221 251

13 Rolf Ehrenreich Thorup 29/10 2010 45 951 0 388 136

14 Karsten  Handrup 10/08 2010 13 881 0 771 0

15 Søren  Hansen 23/10 2010 66 873 0 116 9

16 Jens Dybkjær Holbech 30/10 2010 81 867 163 100 0

17 Ane Sønderskov Thomsen 15/10 2010 42 866 0 430 0

18 Asger  van der Wehl 22/10 2010 61 865 12 306 0

19 Klan  Gravsen 23/10 2010 47 850 0 335 0

20 Thomas  Svendsen 26/10 2010 68 782 55 0 0

21 Steffen Vinther Sørensen 22/10 2010 62 780 0 140 407

22 Thomas L Kjeldsen 26/10 2010 62 778 0 92 73

23 Niels  Skaaning 30/10 2010 55 763 0 60 0

24 Astrid Rasmussen Mohr 05/09 2010 64 762 0 125 88

25 Mona  Kjærsgaard 24/10 2010 34 714 23 354 113

26 Pernille Øhlenslæger Hansen 27/08 2010 23 686 0 284 0

27 Jacob Blom Andersen 24/10 2010 50 677 0 170 90

28 Christina Ankjær Sørensen 16/10 2010 29 675 0 344 0

29 Kristoffer Kærslund Andersen 14/08 2010 40 664 15 49 54

30 Anne-Sophie  Krag 23/10 2010 42 647 4 140 0

31 Merle Strand Banggaard 23/10 2010 44 634 0 137 71

32 Johannes  Woer 29/10 2010 46 625 6 169 4

33 Iben Hebsgaard Nielsen 24/10 2010 29 612 18 352 0

34 Esben  Daugbjerg 17/10 2010 40 603 0 125 0

35 Majbritt Dichov Lund Kristensen 22/10 2010 28 596 9 88 0

36 Anna K. E. Tjelldén 23/10 2010 18 576 0 347 0
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37 Mie  Lillethorup 26/10 2010 41 562 0 96 0

38 Lene Bruun Kristiansen 10/10 2010 29 552 0 131 0

39 Rune Bro Wellnitz 29/10 2010 33 532 0 178 88

40 Lars  Bundgaard 22/10 2010 19 526 0 270 0

41 Jeanita Stenmann Mortensen 05/09 2010 14 521 0 368 0

42 Nanna  Ebbensgaard 10/10 2010 41 519 34 125 24

43 Signe  Petersen 16/10 2010 35 515 0 65 81

44 Christina  Meilvang 17/10 2010 32 474 0 132 0

45 Steffen Videbæk Petersen 13/10 2010 31 467 0 89 0

46 Jesper Smith Pedersen 30/10 2010 21 465 0 96 0

47 Sven Hagen Madsen 26/10 2010 39 461 0 0 404

48 Jan  Møller 26/10 2010 41 450 0 0 393

49 Johanne Helboe Nielsen 13/10 2010 30 446 0 179 0

# Navn Sidste tur Antal ture Total km Vinter Langtur Brabrand

50 Thomas Heltborg Kristensen 22/10 2010 9 440 0 313 0

51 Jens-Erik  Jørgensen 26/10 2010 38 434 0 0 361

52 Lise  Steensgaard 30/10 2010 24 428 0 96 0

53 Uffe Ibh Iversen 22/10 2010 27 427 0 88 0

54 Christian  Gjerløv 23/10 2010 32 423 0 66 0

55 Kristine H. Seeberg 10/10 2010 27 418 9 101 0

56 Dorte  Jørgensen 26/10 2010 20 418 0 230 0

57 Michael  Troelsen 22/10 2010 19 405 9 7 0

58 Anette Plotnikof Nielsen 18/09 2010 25 396 0 89 0

59 Espen Kirkegaard Espensen 22/10 2010 23 391 0 207 35

60 Jette  Iversen 24/10 2010 43 390 106 0 0

61 Kristine Skov Jensen 26/10 2010 34 389 0 9 0

62 Anna Sellmer Sørensen 17/10 2010 17 375 0 197 0

63 Claus Methmann Christensen 19/08 2010 30 357 0 22 0

64 Jesper Vinther Sørensen 26/10 2010 20 342 14 48 0

65 Jens  Vedel 13/10 2010 34 340 30 24 0

66 Merethe Nørager Hansen 23/10 2010 24 313 9 55 0

67 Lena  Rangstrup-Christensen 05/10 2010 25 308 0 22 0

68 Anker M. Aagaard 22/10 2010 9 301 0 153 0

69 Bodil Grud Rasmussen 19/10 2010 21 297 0 0 0

70 Erik Eigaard Ulfkjær 05/09 2010 25 292 0 0 253

71 Jan  Tovgaard 12/10 2010 22 292 0 0 0

72 Henrik Emil Seiersen 22/10 2010 31 291 27 0 0
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73 Anne Volder Kortegaard 31/08 2010 17 274 0 107 0

74 Stine Holst Bjerre Pedersen 07/10 2010 26 269 0 22 0

75 Thomas W. Oreskov 17/07 2010 13 258 0 104 0

76 Mette  Boye 20/09 2010 12 251 0 100 0

77 Anders Juul Mørup 23/06 2010 18 244 0 0 0

78 Helle Lykke  Sønderbo 09/09 2010 24 238 0 0 0

79 Linn Ingrid Rømma Helset 09/10 2010 17 238 0 0 0

80 Rine Cecilie Riskær 26/10 2010 13 232 0 120 0

81 Bente  Schumacher 25/09 2010 17 231 14 0 0

82 Ervin  Gianelli 13/09 2010 23 231 0 24 0

83 Jan  Höncke 13/09 2010 23 231 0 24 0

84 Jørgen  Andersen 10/10 2010 19 226 0 0 0

85 Rikke  Møller 21/09 2010 20 210 7 0 0

86 Stine S. Lindegaard 28/07 2010 20 203 20 0 0

87 Anna Maria  Pålsson 10/10 2010 17 202 0 0 0

88 Astrid Grud Rasmussen 25/09 2010 15 200 0 0 0

89 Morten  Ballebye 13/09 2010 10 199 0 98 0

90 Henning Nørregaard Blaabjerg 26/10 2010 13 183 0 0 144

91 Linda Ølgaard Christensen 10/08 2010 11 181 0 0 0

92 Kristiane  Landgaard 28/10 2010 13 176 0 0 0

93 Lars J. Jensen 25/09 2010 20 173 0 0 12

# Navn Sidste tur Antal ture Total km Vinter Langtur Brabrand

94 Mikkel  Høj 12/10 2010 9 170 14 66 0

95 Jesper  Nielsen 03/08 2010 11 169 0 0 0

96 Palle  Jørgensen 18/06 2010 6 165 0 92 0

97 Frida Lønbæk Jensen 11/08 2010 12 163 0 0 0

98 Peter Madsen Jensen 24/10 2010 8 161 0 51 0

99 Tina  Lund 04/07 2010 18 158 0 0 0

100 Magnus  Schallert 26/10 2010 11 154 0 0 0

101 Åsa Lina Margaretha Jönsson 21/08 2010 14 154 0 0 0

102 Thomas Amby Ottosen 31/08 2010 14 145 0 0 43

103 Thomas  Greve 26/08 2010 2 144 0 139 0

104 Ole Skovsborg Hansen 14/07 2010 14 144 0 0 0

105 Lisbeth Trøllund Andersen 10/10 2010 12 143 0 0 0

106 Christian  Carlsen 23/10 2010 12 140 0 26 0

107 Niels Kamp Toft 30/08 2010 14 137 0 0 0

108 Birgitte  Bæk 07/07 2010 10 132 0 0 0
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# Navn Sidste tur Antal ture Total km Vinter Langtur Brabrand

109 Hans  Lassen 10/10 2010 11 131 0 0 0

110 Morten Ulrik Christensen 23/10 2010 4 129 0 102 0

111 Jonas Suhr Marschner 30/06 2010 10 128 0 0 0

112 Inge  Holme-Sørensen 26/07 2010 11 125 0 0 0

113 Janne Nørager Hansen 17/10 2010 10 124 0 0 0

114 Linda Louise Noer 23/10 2010 6 124 0 55 0

115 Ane Bærent Fisker 19/10 2010 13 120 0 0 0

116 Payam  Javadian 23/10 2010 12 114 0 25 0

117 Kristian  Luplau 16/09 2010 8 112 0 0 0

118 Line Kirstine Normann Baarsch 23/10 2010 10 111 0 26 0

119 Antoine  Bousquet 09/07 2010 12 108 0 0 0

120 Gry Hvass Pedersen 03/08 2010 12 107 41 0 0

121 Anne  Frisgaard 13/09 2010 7 106 0 0 0

122 Mika Munck Pedersen 22/08 2010 9 106 0 0 0

123 Rasmus  Bengtson 11/09 2010 11 102 0 0 0

124 Anne Cecilie Lefevre 01/07 2010 12 101 0 0 73

125 Anita Koldtoft Christensen 23/10 2010 9 99 0 26 0

126 Marianne  de Lemos 05/09 2010 6 98 10 52 0

127 Malene B. Blaabjerg Andersen 11/10 2010 8 95 0 0 0

128 Morten Grud Rasmussen 19/10 2010 8 95 12 0 0

129 Katrine Lærke Hedemand 31/08 2010 6 93 0 0 0

130 Anette Due Laursen 12/06 2010 12 92 0 22 0

131 Maj  Faarkrog 07/10 2010 11 91 0 0 0

132 Rie Soon Als 07/10 2010 10 91 0 0 0

133 Almut  Veraart 19/09 2010 7 89 0 0 0

134 Morten  Pedersen 25/09 2010 10 89 0 0 16

135 Pia Margrethe Gaardboe 13/05 2010 8 89 0 0 0

136 Ulrika  Sjödin 11/09 2010 7 88 0 55 0

137 Sergey  Chernyy 27/05 2010 10 88 0 0 0

138 Ulla Schierup Nielsen 12/10 2010 5 84 0 0 0

139 Mathias Juel Jensen 11/06 2010 9 84 0 0 0

140 Marie Rand Sørensen 08/10 2010 11 82 0 0 0

141 Anna Kirsten Sørensen 06/07 2010 6 79 0 0 0

142 Hanne Medum Lærke 09/07 2010 3 78 0 52 0

143 Peer  Mortensen 17/10 2010 8 76 9 0 0

144 Anne  Mikkelsen 12/06 2010 5 76 0 0 0
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145 Anette  Specht 02/07 2010 8 73 0 0 0

146 Brian  Andersen 02/08 2010 7 72 0 0 0

147 Susanne Skovbjerg Jensen 10/07 2010 4 68 0 0 0

148 Anna Graham Anderson 14/05 2010 9 65 0 0 0

149 Mathias Gottschalck Heide 24/05 2010 8 64 0 0 0

150 lasse hegelund drejer 30/04 2010 7 60 0 0 0

151 Anne-Sofie  Linderoth Bouchet 23/10 2010 3 60 0 26 0

152 Peter  Vestergaard 09/10 2010 7 58 0 0 0

153 Arne Lentz Svendsen 23/06 2010 3 57 0 0 18

154 Jacob B. Schmidt 03/08 2010 4 55 0 0 0

155 Søren  Møller 13/07 2010 5 50 0 0 0

# Navn Sidste tur Antal ture Total km Vinter Langtur Brabrand

156 Sine Emilie Ulvedal Rosborg 27/06 2010 8 49 0 0 1

157 Rikke Bech Nielsen 25/09 2010 7 47 8 0 29

158 Rasmus Udengaard Skannrup 06/09 2010 4 47 0 0 4

159 Jakob  Mandrup 04/07 2010 4 44 0 0 0

160 Janne  Hardahl-Christensen 31/05 2010 4 43 0 0 0

161 Mathias Skifter Halfdaner 29/10 2010 5 43 0 0 0

162 Janus  Keck 29/10 2010 5 43 0 0 0

163 Charlotte Riis Gravesen 15/06 2010 3 40 0 0 0

164 Martin  Skafte 29/04 2010 2 37 0 0 0

165 Thomas  Wacherhausen 05/09 2010 2 37 0 0 0

166 Katrine Krogh Andersen 01/08 2010 3 35 0 0 0

167 Søren Winther Hansen 27/06 2010 3 32 0 0 13

168 Morten Buur Bruntse 24/05 2010 3 32 0 0 0

169 Martin Holm Meyer 31/12 2009 3 25 25 0 0

170 Max Øgendahl Jacobsen 23/06 2010 1 25 0 0 0

171 Mikael Bryde Hansen 29/09 2010 2 24 0 0 0

172 Rie  Hansen 31/05 2010 2 23 0 0 0

173 Thomas Vorup Jensen 12/06 2010 1 22 0 22 0

174 Claus  schultz 19/04 2010 5 20 0 0 0

175 Flemming Eugen Jørgensen 24/10 2010 2 18 0 0 0

177 Helena Nielsen Stungdal 03/05 2010 2 13 0 0 0

178 Jess Thorvall Aunsbjørn 06/05 2010 3 11 0 0 0

179 Jan Møller Nielsen 24/05 2010 1 10 0 0 0

180 Bettina  Mortensen 14/04 2010 1 9 0 0 0

176 Andreas  Kaal 05/07 2010 1 15 0 0 0



BeStyrelSen22

187 Martin  Petersen 11/04 2010 2 5 0 0 0

188 Karen  Popp 07/04 2010 1 4 0 0 0

189 Casper  Jensen 30/06 2010 1 4 0 0 0

190 Bettina  Henningsen 0 0 0 0 0

191 Christian  Petersen 0 0 0 0 0

192 Gorm  Proschowsky 0 0 0 0 0

193 Henni Dam Eskildsen 0 0 0 0 0

194 Johnny  Kjeldbjerg 0 0 0 0 0

195 Kim Holmgaard Jensen 0 0 0 0 0

196 Kirstine Frøsig Pedersen 0 0 0 0 0

197 Kristoffer Rasmussen Mohr 0 0 0 0 0

198 Lisbet Bundgaard Christensen 0 0 0 0 0

199 Lærke  Thomsen 0 0 0 0 0

200 Lise Juhl Nielsen 0 0 0 0 0

201 Morten Rebo Fræmohs 0 0 0 0 0

202 Per  Mortensen 0 0 0 0 0

203 Rasmus Fruergaard Pedersen 0 0 0 0 0

204 Sune  Andersen 0 0 0 0 0

205 Thit  Kragelund 0 0 0 0 0

206 Thomas F. Schou 0 0 0 0 0

207 Troels  Højberg 0 0 0 0 0

208 Børge  Blønd 0 0 0 0 0

209 Jesper  Fog-Petersen 0 0 0 0 0

210 rene  egelund 0 0 0 0 0

211 Allan Stokvad Abildskov 0 0 0 0 0

212 Jakob  Rothborg 0 0 0 0 0

213 Gæsteroer 30/10 2010 444 13531 13531 20 30

181 Helle Vibeke Pold 01/08 2010 1 9 0 0 0

182 Kristian Strunge Nygaard 05/04 2010 1 9 0 0 0

183 Laurids Abild Andersen 20/04 2010 1 9 0 0 0

184 Anders N. Thingholm 10/08 2010 1 6 0 0 0

185 Sune Mørch Knudsen 24/06 2010 1 6 0 0 0

186 Troels Bjerre Sørensen 04/07 2010 1 6 0 0 0

# Navn Sidste tur Antal ture Total km Vinter Langtur Brabrand

genereret d. 12. december 2010
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generalForSamling 2010

mødet blev afholdt 18.november 2010 
kl.19.00 i klubhuset, Fiskerivej 7, 8000 
aarhus C

dagsordenen fulgte vedtægternes be-
stemmelser.

1. Valg af dirigent og referent

dirigent: merle Strand Banggaard. 
håndfagter som meningstilkendegi-
velser indførtes som værn mod træt-
tende gentagelser fra folk der er enige 
med det som lige er blevet sagt. det 
virkede.

referent: Johanne helboe nielsen

dirigenten konstaterede, at general-
forsamlingen var lovligt indvarslet. 50 
medlemmer var fremmødt. Forsam-
lingen var ikke beslutningsdygtig mht. 
vedtægtsændringer, hvor der pt. kræ-
ves ca. 75 fremmødte.

2. Bestyrelsens beretning

Beretning for sæson 2010 fremlagdes 
af klubbens formand, michael troel-
sen, på vegne af bestyrelsen. Beret-
ningen blev godkendt og kan læses i 
Årebladet december 2010.

nanna ebbensgaard supplerede med, 
at hvervningen af næste års kaniner 
skal arrangeres og koordineres inden 
marts 2011, da hun går på barsel.

kommentarer fra salen

- hvornår udbydes l-kursus igen? de 
to undervisere forsøger at finde en 
weekend i januar eller februar 2011. 
generelt er det et problem at klubben 
mangler undervisere. hvis nogle af 
klubbens medlemmer er interesseret 
i at indgå i undervisningsteamet el-
ler høre nærmere, så henvend jer til 
Sune mørch. nye undervisere hjæl-
pes i gang af de erfarne undervisere.

3. Forelæggelse af regnskab til god-
kendelse

klubbens kasserer, Peter Vesterga-
ard, fremlagde klubbens regnskab, 
som efterfølgende blev godkendt.

i øvrigt:

- Peter arbejder på at samle og for-
bedre klubbens forsikringer

- det kun én sæson gamle sponsor-
udvalg har båret frugt. der er kom-
met en række meget flotte bidrag fra 
diverse fonde. den store klapsalve og 
lille erkendelighed til ”fundraiserne” 
var velfortjent. interesserede med en 
”fundraiser” gemt i maven er mere end 
velkomne til at give en hånd med ved 
fremtidige ansøgninger.

4. indkomne forslag

Forslag om indførelse af flerårig stra-
tegi for fastholdelse af medlemmer: 
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(forslaget var rettidigt indkommet)

Forslaget blev drøftet og der nedsæt-
tes et idéskabende udvalg, som kan 
fremkomme med et oplæg om nye 
aktiviteter, kampagner, opsøgende 
arbejde, ændringer i medlemsformer, 
ændringer i kontingentets størrelse 
etc. mange medlemmer forlader klub-
ben efter nogle år, hvor roaktiviteten 
typisk er faldet. desuden skal ro-
sporten i dag konkurrere med andre 
sportstilbud om at kapre og fastholde 
medlemmer. der er derfor behov for 
at skærpe indsatsen – en udfordring 
klubbens medlemmer, og ikke kun be-
styrelsen, må tage op.

kommentarer fra bestyrelsen:

- kontingentdifferentieringen mellem 
studerende, senior og passive med-
lemmer har eksisteret længe, måske 
er det tid til at lave en tilføjelse for 
medlemmer, der har været med i en 
lang årrække. mere om dette under 
pkt. 5.

- Bestyrelsesmedlemmer er i gang 
med at udtænke en fastholdelsesstra-
tegi samt hvervning af nye medlem-
mer. der arbejdes i den forbindelse 
på at oprette en kaninpasser ordning, 
hvor nyfrigivne kaniner tilknyttes ka-
ninpassere, som på frivillig basis hjæl-
per kaninerne med at blive godt inte-
greret i klubben efter at instruktøren 
har sluppet.

kommentarer fra salen

en måde at skærpe fokus og indsats 
på er ved at opstille konkrete mål og 
succeskriterier, f.eks. på hvor mange 
nye medlemmer vi stiler efter.

- navnet ”aarhus Studenter roklub” 
kan give et forkert indtryk af, at klub-
ben kun er for studerende. en kort for-
klaring bør fremgå af hjemmesiden.

- Jens holbech tager teten med sna-
rest muligt at etablere et udvalg der 
både arbejder på fastholdelse af er-
farne medlemmer, genindmeldelse af 
tidligere medlemmer samt hvervning 
og fastholdelse af kaniner. udvalget 
kan deles op i kategorier, så det bliver 
muligt at arbejde med den målgruppe 
man ønsker. medlemmer som vil give 
en hånd med kan henvende sig til 
Jens holbech.

(hvis du stadigvæk læser med, giver 
Årebladet en øl til den første der sen-
der en mail til redaktion)

”godt initiativ!” blev der generelt sig-
naleret med diverse håndfagter og 
klapsalver fra salen

5. Fastsættelse af kontingent

a) Forslag fra bestyrelsen om at hæve 
kontingenterne med 10%: nødvendigt 
at sparre op til det kommende klub-
hus, så vi kan give noget videre til 
fremtidige medlemmer. det vil koste i 
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nærheden

af 5 millioner, hvis vi selv skal bygge 
(uden andre af havnens klubber). 
kommunen vil højst sandsynligt læg-
ge byggegrund til. aSr vil med disse 
kontingentstigninger fortsat være den 
billigste roklub på havnen.

kommentarer fra salen:

- drøftelse af, hvorvidt indtægter fra 
øget kontingent også kan gå til køb af 
både og almindelig vedligehold eller 
hovedsagelig være opsparing til klub-
husbyggeri.

- kontingent for studerende fasthold-
tes sidste år for at holde os under den 
magiske grænse af 1000.

- Senior kontingentet har været stigen-
de hvert år. det at hæve kontingentet 
trækker i modsat retning i forhold til at 
hverve nye medlemmer

- hvordan indgår outrigger roning i 
kontingentet? der er lige nu en mid-
lertidig ordning, hvor aktive brugere af 
Brabrand rostadion kan købe et nøg-
lekort til 100 kr., som bl.a. skal dække 
omkostninger til rengøring. Besty-
relsen behøver mere tid til at afgøre, 
hvordan afregningen fremover bliver. 
der ønskes mere åbenhed om denne 
proces.

- der er gode muligheder for at hente 
penge fra fonde, hvorfor alle penge 

ikke behøver at blive hentet gennem 
kontingent stigning. Sidstnævnte er 
dog mere sikker indtjening.

Forslag om uændret kontingent. For-
slag om stigning på 5%

- der stemmes om det mest vidtgå-
ende forslag:

kontingentstigning på 10%, dvs. stu-
derende 995 kr. 1100 kr., seniorer 
1350 kr. 1500 kr. uændret for passive 
medlemmer (200 kr.). kontingentstig-
ningen vedtages med 33 stemmer.

b) Forslag fra bestyrelsen om ind-
førelse af 10-turskort: en mulighed 
for medlemmer med en vis ancienni-
tet (fx 10 år) og som kun roer få ture 
om året. indtægterne fra det enkelte 
medlem vil mindskes, men samtidig 
kan det måske fastholde medlemmer. 
nærmere analyse er nødvendig, men 
bestyrelsen ønskede forsamlingens 
kommentarer.

kommentarer fra salen:

- der var god opbakning til at arbejde 
videre med ideen om et 10-turskort 
(eller 5-turskort). der blev opfordret til 
at se på, om man kan skære i ancien-
nitetskravet, måske ned til 5 år.

- drøftelse af hvilke rettigheder og for-
pligtelser 10-turskortet giver adgang 
til; fester,
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ergometerroning, vedligeholdelse af 
bådene, rengøring osv.

- risiko for at medlemmer differen-
tieres og tanken om at bidrage til fæl-
lesskabet smuldre. det er f.eks. ikke 
holdbart, hvis medlemmer skal kon-
trolleres før de kan komme ind til fe-
ster

6. Valg af formand

michael troelsen genvælges

7. Valg af 7-9 bestyrelsesmedlemmer

genvalg af: nanna ebensgaard, me-
rethe nørager, Peter Vestergaard, Jo-
hannes woer, Sune mørch

nye medlemmer: niels Skaaning, kri-
stine Skov Jensen, Simon kvindal, 
uffe iversen

Bestyrelsen konstituerer sig på først 
komne bestyrelsesmøde.

tak for godt arbejde til forhenvæ-
rende bestyrelsesmedlemmer, anette 
Specht, asger van der wehl og maj-
britt kristensen, som valgte at træde 
tilbage.

8. Valg af to revisorer

Peer mortensen og lars nautrup blev 
genvalgt

9. eventuelt

et nytårsudvalg arbejder på planlæg-
ning af aSr-nytårsaften

generalforsamlingen blev hævet 
kl.21.00!! Vi siger tak for god ro og or-
den – og diverse fagter :o)

dirigent merle Strand Banggaard

Sekretær Johanne helboe nielsen



INFORMATION

Formand: 
Michael Troelsen 
mail: formand@asr.dk
2920 4161

Næstformand / Uddannelseschef: 
Sune Mørch Knudsen 
mail: uddannelseschef@asr.dk
41166473

Kasserer: 
Peter Vestergaard
mail: kasserer@asr.dk
2924 4914

Materielforvaltere: 
Simon Kvindal 
mail: materielchef@asr.dk

Niels Skaaning
mail: materielchef@asr.dk

Instruktionschefer:
Nanna Ebbensgaard
mail: instruktionschef@asr.dk

Kristine Skov Jensen
mail: instruktionschef@asr.dk

aktivitetschefer:
Merethe Nørager
mail: aktivitetschef@asr.dk rochef@asr.dk

Merle Strand Banggaard
mail: aktivitetschef@asr.dk

Husforvaltere:
uffe iversen
mail: husforvalter@asr.dk

Niels Skaaning
mail: husforvalter@asr.dk

brabrandchef
Johannes Woer

BESTYRELSEN

aSr Klubhus
fiskerivej 7, 8000 Århus C
86132248

brabrand rostadion
Vandværksvej 14, 8220 Brabrand
86260298

Internet: www.asr.dk 
email: asr@asr.dk

roformidlingen og emailadresser 
på Internettet under “klubben, med-
lemmer”. 
Se kodeordet i klubben eller henvend 
dig på asr@asr.dk.

Meddelelser om adresseændringer: 
sekretaer@asr.dk

Nyheder m.m. til aSr-nyt sendes til: 
asr-nyt@asr.dk

Informationslinje: 61662248

Udvalg: http://www.asr.dk/udvalg.htm

ansvarsområder for de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer. Se: 
http://www.asr.dk/bestyrelsen.htm 



aarhus studenter roklub - fiskerivej 7 - 8000 århus c

Faste aktiviteter

Volleyball: Tirsdage klokken 20.00 på Læssøesgades Skole, Læssøesgade 24
Ergometer: Onsdage klokken 17.30 på Rostadion Brabrand

Følg med på opslagstavlen og ASR’s hjemmeside:  WWW.ASR.DK

KALENDEREN

December 2010
19. Julebrunch kl. 11.00
31. Nytårsgalla kl. 17.30

Januar 2011
21-23. Vinterklargøring 
29-30. Vinterklargøring

Februar 2011
5-6. Langtursstyrmandskursus

Marts 2011
11-13. Vinterklargøring
15-16. Infoaften for nye medlemmer kl. 20.00
26. Officiel standerhejsning, Århus Rostadion, Brabrand

April 2011
2-3. Instruktionsweekend
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