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Referat af bestyrelsesmøde i Bryggens Roklub 
mandag den 21. juni 2021 kl. 18. 
 
Til stede: 
Alice Larsen, Erik Nielsen, Stine Bols, Poul Jensen, Michael Olesen, Magnus Dauv, 
Charlotte Wulff (referent), Stina Styker. 
Afbud: Kirsten Jensen. 
 
1. Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlingen 17. juni 2021 
Formand: Alice Larsen 
Kasserer: Erik Nielsen 
Rochef: Stine Bols 
Kaprochef: Michael Olesen 
Næstformand: Poul Jensen 
Kontakt til de unge roere: Magnus Dauv 
Suppleanter: Charlotte Wulff, Stina Styker og Kirsten Jensen. 
Herudover oplystes, at  

• Claus Larsen er materialeforvalterassistent 

• Tanja Pauly er haveansvarlig 

• Indretningsudvalget består af Stina, Tanja Pauly, Alice og Kristina Colston 

• Motionsrum: Michael, Stine, Christian Benne og Bjørn Dohrn Petersen. 
 
2. Opfølgning på det nye navn: Bryggens Roklub 
Det er et omfattende arbejde at ændre klubbens navn de mange steder, hvor det 
optræder. Umiddelbart ser opgavelisten med ansvarlige sådan ud: 
Erik: CVR, Internettet, FaceBook 
Claus: Hjemmesiden, rokort 
Alice: Der skal laves skilte til klubbens facader (bådehal og over indgangsdøren). Dette 
drøfter Alice med BKC og søger assistance hos Kristina Colston. 
Poul og Stina: Klubtøj med klubnavn og logo. Der ønskes en løsning, hvor der ikke skal 
opbygges et lager. Stina henviste til ARK’s hjemmeside. 
  
3. Roning 

• Instruktion: Der er frigivet i alt 15 roere: 9+2 uniroere + 4 almindelige. Der mangler 
stadig 2 uniroere og 1 almindelig 

• SPP: lørdag 19/6 stillede kun 1 SAS-båd op (Senior1) 

• Lokalstyrmandskursus1 afholdes lørdag den 26/6 med ca. 11 deltagere. Tirsdag 
29/6 afholdes de praktiske styrmandsprøver. 

• Sportsroning: Vi har 4 deltagere (Allan Valentin, Stina Styker, Vita Sackville-Hii og 
Marie Bergman) på kursus 26-27/6. 

• For at blive Instruktør kræver vi pt. Klubtræner A og B. Charlotte Wulff har været på 
B-kurset 12-13/6. A-kurset afholdes primo september. 
 

4. Det nye klubhus 
Med henblik på at få belyst mulighederne for at få afsluttet byggesagen har Byggeudvalget 
(Poul Jensen og Lars fra BKC) afholdt et møde med advokat Kurt Helles Bardeleben 
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(SIRIUS-advokater), der bla. har speciale i konfliktløsning. Der er afsat 25.000 kr. til 
uforudsete udgifter, hvilket formentlig strækker til advokatbistanden.  
Der er herefter aftalt møder onsdag 23/6 med hhv. Logik&Co (entreprenør) og Kuben 
Management (bygherrerådgiver) for at søge at lukke de udeståender, der hidtil har hindret 
os i at kunne tage huset i brug samt for at få overblik over den udestående økonomi. 
 
Poul har efterfølgende oplyst, at begge møder resulterede i udkast til aftaler, hvis endelige 
accept af parterne endnu ikke er dokumenteret. 
I forhold til Logik drejer det sig om betaling af de udestående regninger med et fradrag for 
forsinkelser under forudsætning af, at Logik leverer et lovligt opført byggeri, og at 
ekstraarbejderne (fx opsætning af tagrender) er fuldt og endelig afregnet. Logik skal 
således sikre, at brandforholdene er lovlige, at bådhallen brandsikres i nødvendigt omfang 
og at arbejderne forbundet med 1 års og 5 års gennemgangen udføres. Ibrugtagning beror 
således på, hvad kommunen forlanger i forhold til brand, og om den midlertidige 
ibrugtagningstilladelse inddrages eller fastholdes. 
I forhold til Kuben er det et spørgsmål om at indgå en aftale om betaling som fuld og 
endelig afgørelse af vores økonomiske mellemværende. 
Alt i alt stiles der mod en besparelse for BR og BKC på ca. 600.000 kr. med fradrag af 
advokatomkostninger og de omkostninger, der har været forbundet med, at vi ikke har 
kunnet bruge huset (toiletter etc.). 
 
Bestyrelsen håber det bedste og er meget tilfreds med den konstruktive vending i sagen. 
 
5. Arrangementer 
Skt. Hans: Michael og Vibe. Michael informerer. 
SPP-afslutningsfest 10/9: Michael spørger Kenny, om festen kan afholdes i KR, da det 
virker urealistisk, at vi kan lægge hus til. 
12/9: Miniroerdag 
26/9: Åbent Hus 
Kanindåben er udskudt til 2022. 
 
6. Materiel 
Claus og Karsten Felland rydder op/smider ud i værkstedet efter sommerferien. 
 
7. Økonomi 
Intet nyt 
 
8. Blad/web 
Emelie Westzynthius har overtaget redaktørposten for Vel Roet efter Marianne Barfod. 
 
9. Næste møde 
Mandag den 9. august kl. 18 i Klubhuset/alternativt hos Alice. 
  
10. Evt. 
Magnus foreslog, at redningskransen på bådehallen enten fjernes eller fornys, hvilket 
bestyrelsen tilsluttede sig. Erik kigger på en fornyelse af kransen. 
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Poul har oplyst følgende vedr. de tidligere indkomne forslag til nyt klubnavn: 
 

Oversigt over forlag til nyt navn for Roklubben SAS 
Forslag til nyt klubnavn Forslagsstiller 

Bryggens Roklub Dorthe M. Jensen 

Brygge Roklub (BRO) Tina Reidl 

Sydhavnens Roklub (SRK) Flemming Riis, Christian 
Benne 

Hovedstadens Roklub Christian Benne 

Sydhavnens Aktive Roklub Just Holm 

Roklubben ASA Claus Larsen  

Roklubben Sagasport Mette Grau Hansen 

Sagasport Roklub Mette Grau Hansen 

Roklubben Sport and Sun Just Holm 

  
 
Mødet afsluttet kl. 20.05. 
 
Ref. Charlotte Wulff 30/6-21 
 
 

 


