
 

 

Referat generalforsamling for Roklubben SAS  

Torsdag d. 17. Juni kl 19:30  

 

Generalforsamlingen afholdes i fælleslokalet Islands Brygge 159, efter gældende Corona-regler. 

Vedtægterne kan ses på klubbens hjemmeside 

 

0. Valg af dirigent  

Bestyrelsen foreslår Claus Larsen. Valgt ved applaus. 

Claus konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til klubbens vedtægter. 

 

1. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

Formand Alice Larsen aflagde beretning, der suppleredes af næstformand og byggeudvalgsrepræsentant 

Poul Jensen med status på klubhusprojektet. Se vedlagte bilag. 

 

Der blev holdt et minuts stilhed, mens vi mindedes 4 trofaste og dedikerede medlemmer, der afgik ved 

døden i 2020. Kurt Jørgensen, Bodil Kjærsgaard Jørgensen, Keld Meldgaard og Just Holm. Æret være 

deres minde. 

 

Der var spørgsmål fra salen til klubhus-statussen 

Vil man risikere ikke at kunne bruge huset i hele den periode, hvis vi ender i en voldgiftsag? - Nej, det er 

stærkt usandsynligt.  

Har bådehallens brandsikringsstatus konsekvens for ibrugtagning af klubhuset? - Nej, det er to 

forskellige elementer. 

 

Beretningerne blev vedtaget med applaus. 

 

2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for det forløbne år.  

3. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.  

4. Fastsættelse af kontingenter.  

 

Kasserer Erik Nielsen fremlagde punkt 2, 3 og 4 under et samlet punkt.  

 

Der var som altid en del ind- og udmeldelser i 2020. 34 udmeldelser og 28 indmeldelser. Altså ca status 

quo, og ikke en medlemsflugt, som man kunne have frygtet pga coronarestriktionerne og de begrænsede 

muligheder for ro- og klubliv. 

Færre indtægter på øl og vand-salg, udlejninger etc. pga. corona og manglende klubhus. 

En del flotte donationer fra medlemmer via DFfR, samt fra Velux-fonden og fra DIF (nye køkkener). 

4 nye romaskiner taget i brug. 

 

Samlet set et underskud, primært pga. husbyggeriet. 

 

Budget 2021 
Der er indgået en aftale med BKC om deling af driftsomkostninger til el, vand, renovation etc. 

Rengøring i det nye hus bliver professionel. 

Fonde søges til stadighed til hus og til nyt materiel. 

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.  

 

Regnskab, budget inkl. kontingentfastsættelse enstemmigt vedtaget. 

 



 

 

5. Disponering af Roklubbens midler.  

Det er håbet og forventningen, at regnskabet 2021 går i 0. Hvis det i værste fald ikke gør, ønsker 

bestyrelsen at have råderet på optil 700.000kr til byggeriet.  

Dette for at imødegå behovet for en ekstraordinær generalforsamling, hvis behovet skulle opstå.  

Det er en betingelse, at pengene kun skal i spil hertil, hvis andre muligheder er udtømt.  

Dette gav generalforsamlingen tilsagn til. 

 

6. Indkomne forslag:      

Bestyrelsen foreslår at klubben skifter navn til Bryggens Roklub.       
Vedtægternes §1 og §2 ændres i overensstemmelse hermed.  
Vedtægtsændringerne skal vedtages med 3/4 af de tilstedeværende medlemmer. 

 
Bestyrelsen begrunder ønsket om at skifte navn med en oplevelse af, at flere fra lokalområdet tolkede 

klubbens navn som udtryk for, at man skulle have et bestemt tilhørsforhold og derfor valgte andre 

klubber, samt at navnet, trods forklaring om at der ikke længere var tilknytning til firmaet SAS, stod i 

vejen ved søgning af fonde o.l. 

 

Livlig diskussion om navnevalg, konsekvenser, alternative navneforslag.. 

 

Ændringsforslag: Havnens Roklub. 2 stemte for. Forslaget faldt. 
 
Bestyrelsens oprindelige forslag 28 stemte for. 3 imod. 5 stemte hverken for eller imod. 

Bryggens Roklub er det fremtidige navn for denne roklub (tidligere Roklubben SAS) 

 
7. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter i henhold til vedtægterne.  

Formand: Alice modtog genvalg 

Kasserer: Erik Nielsen modtog genvalg 

Rochef: Stine Bols modtog genvalg 

Bestyrelsesmedlemmer: Vibe Jørgensen var ikke villig til genvalg. Michael Olesen og Poul Jensen 

modtog genvalg. Magnus Dauv blev nyvalgt. 

Suppleanter: Charlotte Wulf modtog genvalg. Stina Styker og Kirsten Jensen blev nyvalgt. 

Revisorer: Torben Møltoft Christensen og Søren Uldall modtog genvalg. 

Revisorsuppleant: Anders Bjørneboe modtog genvalg. 

 

8. Eventuelt.   

Marianne Barfoed ønsker at videregive redaktørkasketten for bladet “Vel Roet” 

Emilie tager stafetten op. Vi ønsker god vind, og takker Marianne for det gode arbejde i klubbens 

tjeneste.  

 

Rokort - vær obs på, at det er de rette folk, der bliver skrevet ind i ro-kort. Vi har flere gengangere på 

fornavnsfronten, og det opleves, at der bliver valgt forkert efternavn.  

 
 
 

Således opfattet 
Vibe  A. K. Jørgensen  

 
 

 

 



 

 

Bilag: 1 - Formandens beretning 
          2 - Status på klubhusprojektet 

 
  



 

 

Bilag 1 

Formandens beretning 2020 

Det har været et mærkeligt år. Kort tid efter sidste generalforsamling lukkede Danmark og verden 

ned. Det var det smukkeste forår rent vejrmæssigt, men vi måtte ikke ro! Vi måtte ikke ses. 

Samtidig blev vores klubhus revet ned. Anledningen var god nok. Der skulle bygges nyt i 

samarbejde med Bryggens Kajak Club.  Og da vi alligevel ikke kunne bruge huset på grund af 

corona, så…var det måske meget heldigt. 

Endelig, i maj måned, fik vi lov til at ro igen. Kun på faste hold og med afsæbning og afspritning i 

lange baner. Nogen standerhejsning blev der heller ikke. Jo, bestyrelsen klarede det, med afstand 

m.m. 

Åbent hus, SPP, og meget andet blev aflyst i gennem sommeren. SPP blev genoptaget i 

eftersommeren, dog uden vores både. 

Alt dette til trods, fik vi alligevel flere medlemmer, ingen udmeldelser men desværre nogle 

dødsfald. Lad os lige mindes Kurt Jørgensen, Bodil Jørgensen, Keld Mølgaard og Just Holm. 

Sommeren kom og der blev langsomt åbnet for mere normal roning, huset begyndte at tage form 

så optimismen bredte sig. Der blev afholdt plaskedag for mini-roerne med grillpølser og is. Mange 

større events blev dog aflyst bl.a. Copenhagen Harbour Race, men straks var der nogle kvikke ro-

chefer der opfandt Sydhavnsdysten med deltagelse af de tre lokale klubber, Københavns roklub, 

Ark og SAS. Dette event har overlevet og blev gentaget 1. maj i år. Tak for det. 

Universitetsroningen er kommet for at blive og har givet klubben en tiltrængt indsprøjtning af 

yngre medlemmer. Det ser for nuværende ud til at være noget af en succes, så vi må måske 

fordele roningen på flere dage for at have både nok. 

Sommersæsonen sluttede med en standerstrygningstur rundt i havnen. Der skulle findes poster, 

efter nogle fotos, der efterfølgende skulle give et ord. Alle hold løste opgaven. Ingen fest, men en 

lille en til halsen. Poul strøg standeren. 

Vintersæsonen startede med rospinning i bådhallen. Desværre ikke i huset, da det ikke var færdigt. 

Desværre gjorde corona, at det hele lukkede ned igen. Ingen rospinning, ingen fester, ingen BKC 

løb, ingen orienteringsløb. Alle var spærret inde i hver deres lille boble. Aldrig har vinteren føltes 

så lang. 

Klubhusets færdiggørelse er også trukket rigtig langt ud. I skrivende stund ved vi endnu ikke 

hvornår vi kan overtage det. Det har skabt masser af frustrationer blandt alle medlemmerne i de 

to klubber, men jeg ved at der bliver arbejdet meget hårdt for at få løst problemerne fra 

byggeudvalgets side. 

Lige nu er sommersæsonen godt i gang. Der bliver roet rigtig meget. FUT- roning og motionsroning 

side om side. SPP er lige startet. Igen uden mad, både på grund af corona og manglende klubhus. 

  

Alice Larsen, formand for Roklubben SAS 

 



 

 

Bilag 2 

En kort status på klubhusbyggeriet pr. 17. Juni 2021 
 
Vi havde i forgårs en uformel gennemgang af udbedringen af de konstaterede mangler, og 
det var tilfredsstillende for byggeudvalget. Derfor kan Logik færdigmelde udbedringen over 
for vores rådgiver. Det er vigtigt, at kommandovejene overholdes, så byggeudvalget ikke 
pådrager sig noget ansvar. Derfor denne proces.  
Med hensyn til de mangler, som går ud på, at Logik ikke har udført det arbejde, som 
fremgår af kontrakten, herunder etablering af en faskine, en rampe til kørestolsbrugere på 
nordsiden af huset, en overkørsel til P-plads m.v. er det byggeudvalgets opfattelse, at det 
er ok, at arbejdet ikke er udført, idet det enten ikke er nødvendigt, er umuligt, eller er 
uhensigtsmæssigt, samt at der for visse af forholdene er udført noget andet i stedet.  
Disse mangler er dog kapitaliseret, da der bør være fradrag i entrepriseudgifterne, da det 
jo har været blandt det, der er givet tilbud på. Kapitaliseringen er til brug for en eventuel 
forligsforhandling til slut, hvor vi skal kigge på, hvad vi vil betale til slut på den sidste 
faktura fra Logik. 
Med hensyn til branddelen, så har sagen var i proces i flere måneder. Det vil sige, at den 
brandredegørelse, som Logik har indsendt til afløsning af den oprindelige redegørelse, 
fordi projektet er blevet ændret (fra stål obstruktion til trækonstruktion), var forkert eller i 
hvert fald ikke fyldestgørende og skulle ændres eller justeres,så den passede med det 
udførte arbejde (as built).  
Dette har bragt vores egen rådgiver/brandrådgiver i tvivl om det, der er bygget, nu også 
overholder de stillede krav til brandsikring. Dette har kommunen ikke i første omgang 
været opmærksom på, da den nye redegørelse af formelle grunde er lagt på 
dokumentssamlingen på sagen (entreprenøren oplader selv de relevante dokumenter på 
kommunens platform) på en forkert måde, hvilket har betydet, at brandredegørelsen (den 
nye) ikke er blevet behandlet. Dette er den nu ved at blive.  
Dog først efter det bump på vejen, at der skulle en fornyelse af ejerfuldmagten fra 
Københavns Ejendomme Og Indkøb (KEID) til, før kommunen ville realitetsbehandle 
sagen. Det er nu på plads (ikke mindst på grund af byggeudvalgets mellemkomst), og 
kommunen er undervejs med en afgørelse af, om den midlertidige ibrugtagningstilladelse, 
som vi jo har fået men af juridiske grunde ikke udnyttet, skal fastholdes eller trækkes 
tilbage. Det afventer vi nu, og forventningen er, at en afgørelse af, om vi kan tage huset i 
brug eller vente yderligere, kommer inden for et par uger. I den forbindelse har kommunen 
i øvrigt oplyst, at man overvejer at udtage huset til kontrol, sådan at det også gennemgås 
af bl.a. kommunens brandberedskab. 
 
Med hensyn til brandsikring af bådhallen venter vi fortsat på et forslag fra Logik. Dette 
kommer ikke, før de øvrige brandforhold er afklaret. Men det er også en del af kontrakten, 
som ikke er udført. Den vil vi dog forlange udført 100 % og skal ikke som udgangspunkt 
indgå i den forhandling, der skal være om de øvrige forhold. 
 
Udover disse forhold, men selvfølgelig som en del af det hele, er der sideløbende et 
udestående med vores rådgiver, som har præsenteret en meget stor ekstraregning, som 
står i misforhold til det, som rådgiveren har leveret. En ekstra kamp i kampen, så at sige. 
Hvor den lander, ved jeg ikke, men vi gør, hvad vi kan for at nedbringe beløbet.  
 
 
Mvh Poul Jensen 


