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Referat af bestyrelsesmøde i Bryggens Roklub 
mandag den 9. august 2021 kl. 18. 
 
Til stede: 
Alice Larsen, Erik Nielsen, Stine Bols, Poul Jensen, Michael Olesen, Charlotte Wulff 
(referent), Stina Styker, Kirsten Jensen 
Afbud: Magnus Dauv 
 
1. Opfølgning fra sidste møde. 
Suppleanterne deltager i bestyrelsesmødet og dermed i diskussionerne forud for 
beslutningerne, men har ikke bestyrelsesansvar, med mindre de deltager i møderne i 
stedet for et fraværende bestyrelsesmedlem. 
 
2.  Roning 
SPP: 11/8 i Hellerup og 18/8 i Sydhavnen (uden mad). 
Amagerregatta: 28/8 i Dragør. Michael deltager i mødet 16/8, hvor der foretages 
lodtrækning. Erik skriver om festen på hjemmesiden med tilmelding(sfrist) på rokort. 
10/10: Løvfaldstur til Esrum Sø. Stine vil bede Øresund stå for arrangementet. 
16/10: Copenhagen Harbour Race 
 
3. Arrangementer 
4/9: Stina vil gerne leje lokalet klubhuset. Erik skriver det i kalenderen. 
10/9 SPP-afslutningsfest: BR afholder festen. Claus og Alice koordinerer. Indbydelse 
sendes til Kenny, KR, til formidling. Max 150 deltagere. Ca. 250 kr. pr. person.  
12/9: Miniroerdag (Charlotte) 
25/9: Klubbens 70års jubilæum afholdes (max 50 deltagere) – Alice vil efterlyse arrangører 
via hjemmesiden og på FB. 
3/10: Åbent Hus for at tiltrække nye roere. Stine og Kirsten koordinerer. 
 
Ved klubarrangementer vil det fortsat være sådan, at drikkevarer skal købes til klubbens 
favorable priser. Drikkevarer til eget forbrug må ikke medbringes. Salget er en vigtig 
indtægt for klubbens. 
 
4. Materiel 
Efterårets reparationer og istandsættelser: Karsten og Claus anmodes om at lave en plan 
for istandsættelse af inriggerne, så der kan indkaldes arbejdskraft (Alice) 
Der er behov for, at outriggerne skilles ad og efterses: Michael og Bjørn koordinerer og vil 
involvere de unge roere. 
 
Bestyrelsen drøftede behovet for indkøb af nye inriggerbåde, idet to 4’ere og mindst en 
2’er er meget slidte. Erik oplyste, at fondsfinansiering forudsætter, at man søger før man 
bestiller båden. Erik og Michael vil undersøge mulige fonde og allerede nu sende 
ansøgninger til KV fonden og AP Møller-fonden samt A/S D/S Orients Fond med 
ansøgningsfrist 15/9 (orientfond@amaliegade49.dk). 
 
Der søges til en Kombi 7 bords 4’er og en 2-årers. 
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Til outriggerne indkøber Michael 3 sæt scullerårer og et spændholt.  
 
5. Økonomi 
Budgettet til indkøb af inventar er på 200.000 kr., heraf er ca. 153.000 kr. disponeret til 
anvendelse i alle lokaler bortset fra motionsrummet.  Inventarudvalget har indtil videre 
brugt 73.000 kr., bla. til 35 mødestole, som bestyrelsen nød at sidde på. Stina vurderer, at 
rammebeløbet overholdes.  
 
Erik oplyste, at der er solgt 52 nøglebrikker. 
Udgifter til materiel, se under pkt. 4. 
 
6. Det nye klubhus 
Poul oplyste, at det flere gange udskudte møde om mangler/uhensigtsmæssigheder 
afholdes 18/8. Der er indløbet flere medlemshenvendelser herom, som man opdager, når 
man tager huset i brug, fx er skydedørene til køkkenet meget smalle, der mangler (?) en 
hylde i åbningen mellem køkken og klubstue, tagrenderne om terrasserne hælder forkert. 
 
Poul har efterfølgende oplyst, at han havde et godt møde med Logik: Logik kommer med 
en plan for arbejdet, som vil blive sendt til bestyrelsen. Man var enige om, at der ikke er 
tale om de store ting. Det mest presserende er afløbet i damernes omklædning, som vil 
blive ordnet som noget af det første. Visse af tingene vil blive udskudt til 1 års 
gennemgangen, da de ikke er helt så presserende, fx tagrenden og de evt. revner og 
sprækker, der viser sig, når vi først for alvor bruger huset. 
 
Indretningsudvalget har indkøbt effekter til alle rum, og der er et stort behov for 
arbejdskraft til at sætte ting op på væggene. Opslag på FB (Stina). 
Bænke til omklædningsrummene kommer 2/9. Borde til klubstuen kommer i ugen 20-24/9. 
Bestyrelsen er glade for indretningsudvalgets store arbejde. 
 
Bestyrelsen konstaterede, at med den endelige indretning af huset er følgende i BRs 
halvdel i stueetagen defineret som fællesområde for BR og BKC:  
De to toiletrum, gangen samt motionsrummet (hvor BR nr. 1 og BKC nr. 2).  
Når de har fundet finansiering til det, vil BKC indkøbe to kajakergometre, der skal stå i 
motionsrummet. 
 
Alice vil bede BKC fjerne den grill, der står på terrassen foran motionsrummet. 
 
Der er behov for en rammeaftale med BKC om bl.a. en fælles husorden og om 
anvendelse af motionsrummet og dets maskiner og om udlejning/lån af klubhuset. Det vil 
være nyttigt med en kalender, hvoraf det nemt ses, hvornår motionsrummet er optaget.  
 
Bestyrelsen vil foreslå BKC, at der etableres et permanent samarbejdsudvalg med BKC, 
hvor spørgsmål anvendelsen af huset løbende drøftes. 
Fra BR indgår Alice og Kirsten i drøftelserne med BKC. Alice etablerer et møde med 
BKC’s formand Tom. Tidligere har også Gerd fra BKC deltaget i et indledende møde 
(september 2020). 
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Charlotte har i samarbejde med BKC indhentet et tilbud på rengøring af klubhuset. 
Endnu et tilbud indhentes snarest. Tilbuddet baserer sig på ugentlig rengøring af fælles-
områderne og 14-dages rengøring af BR’s område. Bestyrelsen var mest stemt for 
hyppigere rengøring på BR’s område. Rengøringsbudgettet er 30.000 kr. årligt. 
 
Bestyrelsen drøftede behovet for skiltning, der begrænser offentlighedens anvendelse af 
roklubbens borde, bænke og bådebroer. Der henvistes til skiltene i ARK. Endvidere 
påpegede Stina, at bruseren ved saunaen måske skulle afspærres. Bestyrelsen 
besluttede, at forslag til ordlyd til skilte sendes til Kirsten. Drøftes på næste møde. 
 
Stina bad om, at bestyrelsen tager stilling til, hvor medlemmernes rosko skal stå, når de 
ønsker at have dem stående fast i klubben. Erik overvejer et forslag. Endvidere skal der 
foretages en fordeling af de 16 garderobebokse, der sættes op i hvert omklædningsrum. 
Drøftes på næste møde. 
 
7. Blad/web 
Emelie Westzynthius har overtaget redaktørposten for Vel Roet. 
Bestyrelsen besluttede, at Vel Roet udsendes 4 gange årligt. 1/2 - 1/5 -1/8 - 1/11. 
I det førstkommende nummer med deadline 20/8 bør nedennævnte bidrag indsendes til 
velroet@bryggensroklub.dk samt bestyrelsen@bryggensroklub.dk. 
 

• SPP-afslutningsfesten (Alice) 

• Jubilæumsfesten (Alice) 

• Miniroerdagen (Charlotte) 

• Resulter fra SPP (Charlotte) 

• Forslag og konkurrence om klubnavnet (Poul) 

• Uni-roning (Michael spørger uni’erne) 
 
Referaterne fra bestyrelsesmøderne skal lægges på hjemmesiden, så de er tilgængelige 
for medlemmerne. Alice beder Claus om at finde en løsning. 
 
8. Næste møde 
Mandag den 4. oktober kl. 18 i Klubhuset. 
  
9. Evt. 
Stine ajourfører udhængsskabets indhold. 
 
Mødet afsluttet kl. 21:30 
 
Ref. Charlotte Wulff 18/8 21 
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