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Referat af bestyrelsesmøde i Bryggens Roklub  
mandag den 4. oktober 2021 kl. 18:00-21:20 
 
Til stede:  Alice Larsen, Erik Nielsen, Stine Bols, Poul Jensen, Michael Olesen, Magnus Dauv, Kirsten L. Jensen, Stina 
Styker.  
Afbud: Charlotte Wulff  
Gæst: Kristina Colston (pkt. 1) 
Referent: Kirsten L. Jensen 
 

1. Skiltning på klubhuset og på rotøj v/Kristina  
Kristina gennemgik det fremsendte oplæg til skilte til bådehal og ved siden af døren (40 x 60 cm. aluskilt), stander 
og rotøj. 
 
a. Logotype og farver til skilte 

Kristina havde indhentet foreløbige priser på skilte og bogstaver i forskellig udformning og kvalitet; og det 
blev præciseret, at når der tales om gavlskilte til bådehallen, så omfatter det skilte på begge gavle. 

Det blev besluttet at gå videre med en løsning med enkeltstående facadebogstaver i hvidt og rødt samt et 
aluskilt til montering ved siden af hoveddøren (døren mod bådehallen) i den foreslåede logtype og røde og 
hvide farver.  

Det blev derfor aftalt, at Kristina går videre med følgende:  
1. Indhente et par tilbud mere på 2 sæt facadebogstaver i ca. 30 cm højde, samt et 60 x 40 aluskilt ved dør 

med folie eller lak-overflade, gerne inklusiv montering.  
2. Afklare om bogstaverne kan tages ned og sættes op igen, hvis/når bådehallen skal males. 
3. Tjekke den røde farve og evt. gøre den en tand mørkere, uden at den bliver postkasse-rød.  
4. Rentegne logo-typen ”BRYGGENS ROKLUB” og lave den i de forskellige versioner, som kan bruges 

fremadrettet af klubben, så vi har en samlet guide for vores visuelle design.. 

Endelig beslutning afventer dog en samlet pris på skilte og montering.  

b. Stander 
Med hensyn til standeren blev det besluttet at bibeholde klubbens nyeste standerdesign; men at ændre 
dragehovedet tilbage til det dragehoved, der er på det gamle design (dog uden den gamle standers ”hår”). 
 
Kristina sender et forslag til nyt stander-design til godkendelse i bestyrelsen.  
 

c. Tøj 
Hvad angår tryk på tøj, blev det besluttet at holde det simpelt; dvs. røde trøjer og blå bukser med hvidt tryk. 
Stander og ”Bryggens Roklub” på forsiden af trøjen, ”Bryggens Roklub” på ryggen, og stander og ”Bryggens 
Roklub” i cirkel på bukserne.  
 
Dette bør dog afvente at vi har den endelige stander og rentegnet tekst, hvorfor Kristina udarbejder et 
forslag til tøj, når stander og tekst er godkendt af bestyrelsen.  

 
2. Roning 

a. Orientering v/ Stine:  

• Åbent hus gik godt i går (3. oktober). Der var mange besøgende. 

• Der er planlagt rospinning for de første tre uger; dvs. at de er oprettet i bookingkalenderen. Det er også 
muligt at booke ½ times instruktion inden den egentlige træning. 

• Instruktørkurser: Der er nogle medlemmer, der har sagt ja tak til at komme på kursus, men det er uvist 
om/hvornår, der er kurser. DfFR’s hjemmeside skal checkes regelmæssigt (Stine) 
 

b. Langtursudvalg 

• Stine redegjorde for, at det er et stort arbejde at arrangere langture, men at det også er ærgerligt, at det 

ikke er flere langture. Langture kan være både med og uden overnatning. Charlotte, Jan Hellesøe og 
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Marie Bergman har sagt ja til at være med i et langtursudvalg. Poul meldte sig også som deltager. Så har 

vi et langtursudvalg       

 

• ARK v/Carina Bischoff har taget initiativ til at arrangere en tur til Sognefjord i Norge m. ARK, Kbh. Roklub 

og Bryggens Roklub. Den er blevet udskudt til sommeren 2022, fra Bryggens Roklub deltager Charlotte i 

møde her til aften.  

 

c. Dato for styrmandskursus 

• Stine: Der er efterspørgsel efter kursdatoer til lokalstyrmand II. Det blev derfor aftalt, at vi inden næste 

bestyrelsesmøde skal finde nogle datoer og nogle undervisere (Stine).  Alice spørger Claus om han vil 

være med til at holde kurset. 

• Erik gjorde opmærksom på, at det er et stort arbejde at lave kursusmaterialet. Måske vi kan oversætte 

Kenneths materiale fra engelsk? Michael får fat i Kenneths materiale. 

 

d. Svømmebeviser i fysisk eksemplar 

• Stine spurgte opbevaring af papirbaserede svømmebeviser: Skal de arkiveres fysisk? Der var enighed om, 

at det vil være tilstrækkelig dokumentation, at rochefen logger svømmeprøvernes gennemførelse i 

Rokort.  

 

e. Michael fortalte om den planlagte tur til Odense den 16. okt. med 8’eren. Super-godt, at vi kommer afsted og 
alle ønskede held og lykke! 
 

f. Der afholdes et lille CPH-race den 16. okt., arrangeret af Kbh. Roklub. De ønsker start og mål hos 

Bryggens Roklub og vil derfor gerne have adgang til omklædning og græsplænen. Michael  

 

3. Arrangementer 
a. Medlemsmøde 

Bestyrelsen drøftede kort baggrunden for ønsket om et medlemsmøde. 

Følgende emner blev nævnt: 

• Det er uklart hvem kan/må deltage i hvilke arrangementer hvornår?  

• Hvordan kan ikke-uni-rorere få instruktion i outrigger (8’er) uden at lægge endnu mere arbejde på Stine 

og Michael end den kæmpeindsats, de allerede gør for klubben? 

• ”Omgangstonen” - hilse på hinanden? 

• Hvad er formålet med klubaftenenerne – skal de fastholdes? Hvem skal/kan/vil deltage?  

• Indgåelse af ”egne aftaler” om roning – hvad gør det ved klubaftenenerne og sammenholdet? 

• Hvordan skal det sociale samvær, f.eks. efter roning på klubaftener eller rospinning se ud? Spisning m.v. 

• Større transparens i hvem der kan være uni-roere, hvem der kan være FUT-roere, hvem der kan være 

erfarne roere; og hvilket aktiviteter der er for hvem  

o Stine og Michael præciserede på mødet, at det ikke er et krav, at man går på en videregående 

uddannelse for at være uni-roer. Det er alderen, der er afgørende (20-35 år). 

Bestyrelsen besluttede på baggrund af drøftelserne at afholde et medlemsmøde.  

Formålet med medlemsmødet er at få en drøftelse mellem medlemmerne om, hvordan vi bedst kan udvikle 
vores klub-kultur. Hvordan skal klubben udvikle sig, hvordan fastholder vi de gode sider og udbygger dem 
fremover? Medlemsmødet bør også adressere hvordan flere medlemmer kan inddrages i samarbejdet og 
aktiviteterne; og endelig hvordan vi kan opnå større gennemsigtighed i beslutningerne og forbedre 
kommunikationen internt i klubben. 

Medlemsmødet afholdes tirsdag den 26. oktober kl. 19:30 og arrangeres af Magnus og Alice.  
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b. Standerstrygning. 
Fastlægges til lørdag den 30. oktober med efterfølgende fest.  
 
Forslag til program:  

• Roning: afgang kl. 11, madpakker, frokost i B&Ws klubstue, quiz. Alice koordinerer 

• Standeren stryges kl. 16.  

• Overrækkelse af flidspræmier skal være en anden end Stine, da hun ikke kan deltage. 

• Fælles spisning og fest: kl. 18. Magnus og Michael spørger uni’erne i morgen, om de vil stå for det. 
 

c. Indvielse 

• Det blev besluttet, at indvielsesreception med gæster først skal ske, når huset har fået endelig 
ibrugtagningstilladelse. Emnet udskydes til næste bestyrelsesmøde. Alice. 

 

d. Spisning på klubaftener – se under medlemsmøde ovenfor. 
 

e. Datoer for julearrangementer 

• Julefrokost:  lørdag den 4. december 2021. Alice fortalte, at Vibe er i gang med at lave et opslag. 

• Julestue: lørdag den 18. december 2021. Erik finder nogen til at stå for dette 

 

f. ”Årshjul” 

• Punktet blev udsat til næste møde. Alice 
 

g. ”Pølser & Porter”:  torsdag den 4. november 2021. Erik står for dette arrangement. 
 

h. Alice mindede om, at der skal afholdes generalforsamling i februar 2022. Vi bør allerede nu undersøge, hvem 

der kunne tænke sig at stille op til bestyrelsen. Punktet udsat til næste møde. Alice 

 

4. Materiel 
a. Efterårets reparationer og istandsættelser. Skal det varme rum sættes op? 

• Der er et ønske fra dem, der reparerer både (typisk i november), om at få ”det varme rum” sat op. 

Michael (en lørdag efter uni-roning).   

• Anskaffelse af en ”bådvender” til at lette arbejdet med at vende bådene ifm. reparation af både blev 

drøftet. Skal undersøges i Øresund (Mogens) og i Skjold: Stina. Undersøges i Kvik: Poul.  

• Alice informerede om, at Claus går på materiel-kursus i november; og at Claus og Karsten laver 

prioriteret plan over, hvad der skal laves på materiellet. Alice 

 

5. Økonomi 
a. Erik spurgte til/redegjorde for følgende 

• Hvor stort er behovet ifm. færdiggørelse af kondirummet? Michael: Der mangler en bænk og nogle 

småting. Estimeret til 15.000 kr. Bestyrelsen gav grønt lys for dette.  

• Indretning? Stina: Indretningen er næsten færdig. Der mangler nogle billeder og andre småting. 

Budgettet holder.  

• Erik: Byggeregnskabet er ved at blive afsluttet. Hver klub har fået 200.000 kr. af det, det er tilovers, som 

skal bruges til fejl og mangler.  

• Erik: vi har fået en gave på 5000 kr. via GfFR (anonym gavegiver) 

• Det blev foreslået at bådindkøb tidsmæssigt sker således, at det passer med godkendelse på 

generalforsamlingen i februar 2021. 

• Erik: Der er søgt tilskud fra 6 fonde. indtil nu er der modtaget eet afslag (fra KV-fonde). 

• Vi har fået en sponsoraftale med SparNord på plads på 30.000 i år og 30.000 til næste år. Disse penge vil 

blive brugt på en letvægts-singel-sculler og 3 sæt årer. 

• Skilte (jf. pkt. 1) forventes at løbe op i ca. 20.000 kr. hvilket bestyrelsen godkendte.  
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• Poul informerede om, at genopretning af faldet i bruser udføres, når der er tid. Dette er dækket ind 

budgetmæssigt.  

• Af yderligere udgifter kan vi forvente at få udgifter til egen indkørsel og opsætning af nøglebrikslæser på 

døren i bådehuset. Disse udgifter skal alle betales af roklubben. 

 

b. Kirsten redegjorde for forslaget fra BKC om at tegne en bestyrelsesforsikring. Der var ikke umiddelbart 

tilslutning til at bruge penge på en forsikring som den foreslåede, med mindre der er gode eksempler på 

situationer, hvor den kan være god at have. Kirsten spørger BKC om eksempler/hvorfor de vil have denne 

forsikring. 

 

6. Hus 
a. Samarbejdsaftalen (= fælles husorden med BKC) 

Aftale var fremsendt inden mødet, så fokus i drøftelsen var på de områder, hvor Kirsten havde markeret 

spørgsmål. Følgende blev vedtaget: 

• Side 2, koordinationsudvalg: 

o Bryggens Roklub ønsker et koordineringsudvalg for at gøre driften af huset smidigere.  

o Medlemmerne af koordineringsudvalget fra Bryggens Roklub er Charlotte (husforvalter) og Stina.  

o Den foreslåede logbog skal etableres. Hvorledes det skal ske er op til husforvalterne, men 

bestyrelsen anbefalede en elektronisk logbog.  

• Side 3, pkt. 4, udlejning:  

o Det skal ikke være muligt at leje begge de to klubbers areal samtidig, da det skønnes at blive 

administrativt meget tungt.  

o Den foreslåede udlejningskalender skal etableres. Hvorledes det skal ske er op til husforvalterne, 

men bestyrelsen anbefalede en elektronisk udlejningskalender. 

• Side 4, pkt. 8 a, faste aktiviteter i motionsrummet  

o Hvis en aktivitet skal have fast plads i motionsrummet, skal det være et tilbud til alle medlemmer og 

være godkendt af koordinationsudvalget. Andre arrangementer må bookes fra gang til gang, skal 

vige for faste arrangementer og kræver ikke godkendelse fra koordinationsudvalget. Den foreslåede 

oversigtskalender skal etableres. Hvorledes det skal ske er op til husforvalterne. 

• Side 4, pkt. 6, rygning: 

o Det blev drøftet, om det skal tilføjes, at rygning i bådene ikke er tilladt. Det blev besluttet, at dette 

skal ind i ro-reglementet. Stine. 

• Side 6 og 7, bilag A: 

o Nødudgange skal angives på plantegningerne 

o Plantegningerne printes i stort format og hænges op på et centralt sted i huset. (Gerd fra BKC kan 

printe dem). Kirsten (fremsende til Gerd) 

• Kirsten opdaterer husordenen med ovenstående og tager det med på næste møde med BKC om husordenen.   

 

b. Status på Logiks arbejde 

Poul gav status:  

• Har talt med entreprenøren (Balder) i dag om det forkerte fald på fliserne i saunaen. Der rettes op på 

dette.  

• Overkørsel til Rundholtsvej: Poul hat talt med Logik, og både vi og de prøver at få kontakt til GAS mhp. at 

få en aftale på plads. Det er meget langsommeligt, men arbejdet fortsætter. 

• Lys om natten til gene for genboerne: Balder vil kontakte firmaet om lyset. Michael er kontaktperson til 

elektrikeren (også for BKC) i samarbejde med Kåre fra BKC. Kirsten giver genboen besked om, at der 

arbejdes på sagen.  

• Vand i teknikrummet: Der skal laves en aftale med VVS’eren. 
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• Sauna: Det er ikke hensigtsmæssigt at håndtaget på indersiden af døren er af metal. Poul har talt med 

Balder om det. Balder oplyser, at træ går i stykker – derfor er det et metalhåndtag. 

 

c. Status på indretning  

• Stina: Tømreren laver snarest vindueskarm sammen med hylde til ”hullet” ind til køkkenet fra klubstuen. 

 

d. Fordeling af skabe. Status på skabe 

Stina redegjorde for sit forslag til kriterier for fordeling af skabe mellem medlemmerne: Skabene skal fordeles 

af bestyrelsen ud fra hvem   

• der er aktive instruktører 

• der gør mest for klubben 

• der er mest i klubben og 

• der ror mest. 

Alternative fordelingskriterier (geografi, lodtrækning, alle skabe er deleskabe) blev nævnt, men lægges ikke til 

grund for fordeling. 

Bestyrelsen tiltrådte forslaget under forudsætning af at fordelingen besluttes i bestyrelsen, at fordelingen 

revideres årligt og at de fire nederste skabe i reolerne er dele-skabe (dvs. uden hængelås og faste brugere). 

Stina bemærkede, at skabene endnu ikke kan tages i brug med hængelåse, fordi der skal laves 

udluftningshuller i skabene.  

Opsætning af værdiskab i bådehallen skal undersøges. Stina.  

Regler for ophængning af rotøj m.v. bør fastsættes i en husorden for Bryggens Roklub. Punktet skal på 

dagsordenen til møde. Alice  

7. Kommunikation 
a. Facebook. 

For nuværende kan gruppen ses af alle, men kun medlemmer af roklubben kan skrive på siden. Hvis den 

gøres til en lukket gruppe, er det kun medlemmer, der kan se gruppen. Bestyrelsen besluttede, at gruppen 

skal være skal være lukket fremover. Stine ændrer gruppen til at være en lukket gruppe.  

 

b. Udarbejdelse af en generel kommunikationsplan blev udsat til næste møde. Alice 

 

c. Mængden af bestyrelsesmails 

 
Stine: mængden af mails til hele bestyrelsen er overvældende, hvilket kan resultere i, at vigtige mails går tabt 

i mængden. Det blev derfor besluttet at følgende retningslinjer skal gælde fremover: 

 

• tænk over mængden af mails du genererer. Skal alle være cc altid?  

• Svar gerne kun til afsenderen. 

• Hvis du er enig i noget i en mail, så undlad at skrive det til alle. Skriv evt. til afsenderen. 

• Hvis der er behov for en beslutning i bestyrelsen skrives dette i emnefeltet.  

 

8. Blad/web 

• Hvem skriver hvad til diverse medier (Vel roet, hjemmeside og Facebook). Deadline: 30. november 2021. 

 

o Uni-er skriver om Odense-turen. Magnus 
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o Erik skriver om nye medlemmer 

o Alice opdaterer kalenderen.  

o Poul skriver en status om huset 

o Alice skriver om standerstrygning på hjemmeside og facebook. 

o Alice skriver info om medlemsmøde den 26. oktober på hjemmeside 

o Stine skriver om vintertræning på facebook og hjemmeside 

o By O-løb. Alice taler med Søren U.  

Hvis der skal sættes whiteboard op ved motionsrummet bedes Stina finde et passende white-board 

9. Næste møde 

• Mandag den 22. nov. kl. 18:00.  

• Indkøb af sandwich: Kirsten. 
 

10. Evt. 
Ønsket om at leje lokaler til yoga-undervisning kan ikke imødekommes, da roklubben iflg. brugsaftale kun må 

drive roklubvirksomhed og ikke leje lokaler ud. 

 

 

 


