
 

 

Medlemsmøde Bryggens Roklub 26. oktober 2021 kl. 19:30-22:00 
 
Deltagerantal: ca. 30. 
 
Alice bød velkommen og Kristina indledte aftenen med at fortælle om baggrunden for mødet. Derefter 
opsummerede hun dagsordenen for mødet, nemlig:  

1. Hvordan kan vi udvikle vores klubkultur, (fastholde det gode fra den gamle og videreudbygge)? 
2. Hvordan kan vi inddrage flere i samarbejdet/ aktiviteterne? 
3. Større gennemsigtighed i beslutningerne, kommunikationen 

Medlemmerne blev delt i 6 grupper, som hver især drøftede de tre spørgsmål ovenfor. Herefter fortalte hver 
gruppe om indholdet af deres drøftelser, som kort er opsummeret nedenfor. En hel del 
kommentarer/refleksioner gik igen i flere grupper; de er kun refereret én gang.  

Hvordan kan vi udvikle vores klubkultur, (fastholde det gode fra den gamle og videreudbygge)? 

• Bryggens Roklub er ikke ”bare” et træningscenter; vi er en klub! Det betyder, at der er et fællesskab 
og en kultur, som skal bevares og udvikles. 
 

• En klubkultur betyder også, at vi taler sammen på kryds og tværs, også selvom vi laver noget 
forskelligt på vandet. Til vands er det forskelligt, men til lands kan vi være sammen. 
 

• Vi skal huske at være nysgerrige overfor hinanden. Den korteste vej mellem to mennesker er et smil 
😊 Og hvis der er noget, du ikke forstår (en aktivitet eller speed-snakket dansk) så spørg! Alle har 
selv et ansvar for at spørge, hvis der er noget, vi ikke forstår 
 

• Der skal være plads til alle 
 

• Et særkende ved Bryggens Roklubs medlemmer fra de sidste mange år er, at vi føler, at vi blev taget 
godt imod da vi kom til klubben – det er væsentligt, at alle også i fremtiden føler sig vel modtaget.  
 

• Fællesspisning blev ofte nævnt som et godt middel til at styrke det sociale fællesskab; og der var 
flere forslag til, hvordan det kan gøres: 

o Aftalt fællesspisning om tirsdagen for alle roere, der ror på roaften 
o Medlemsmøde 1 gang om måneden med fællesspisning, hvor alle er velkomne 
o Samtænkning af spisning efter roning på klubdage: Mad både tirsdage og torsdage, hvor 

unierne kan lave mad om tirsdagen og så kan der være madder om torsdagen? 
o Fællesspisning efter BY-O-løb den første torsdag i hver måned 
o Sørg for også at tage hensyn til vegetarer/veganere når menuen sammensættes 
o Torsdags grill kan blive til sammenskuds-mad/vintermadlavning hen over vintersæsonen 

Se også nedenfor om aktiviteter, der kan styrke og videreudbygge vores klubkultur. 

Hvordan kan vi inddrage flere i samarbejdet/ aktiviteterne? 

• Vi er en ro-klub, som lever af, at der er frivillige til f.eks. instruktion og til at tage div. tjanser. Alle bør 
opfordres til at tage initiativer og indgå i grupperne; og det skal være tydeligt, at der er en forventning 
om at alle bidrager til klubben. 
 

• Vi skal erkende, at medlemmerne af klubben ønsker noget forskelligt fra klubben, men det skal helst 
være sådan, at alle har lyst til at bidrage til klubben med det, de nu kan bidrage med.  
 

• Vi kan have flere, mindre grupper, som hver har en tovholder, så man ved, hvem man skal tage fat i, 
hvis man gerne vil være med i arbejdet/en gruppe. Forslag til grupper var:  

1. Indslusnings-gruppe 
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2. Sports-ronings-gruppe 
3. Langtursgruppe 
4. Store klubaftens-gruppe 
5. BY-O-løb med spisnings-gruppe 
6. Kanin-team til f.eks. kanindåb og kaninture 

 
• Etablering af outriggertræning/8+ for seniorer. Det kunne f.eks. være 4 gange hen over sommeren. 

Hvis der ikke er instruktører nok til dette, bør alternativer overvejes; f.eks. betaling for instruktør fra 
en anden klub eller måske fra DFfR? 
 

• Flere instruktører for at mindske arbejdspresset på de eksisterende instruktører. Det er tidligere 
blevet anset som en ”naturlig udvikling”, at man efter at have roet et par år tager instruktørkursus, så 
man kan bidrage til at hjælpe nye roere på vej. Generel opfordring til at selv at melde sig som 
instruktør-aspirant til en fra bestyrelsen.  
 

• Invitere andre ind i klubben, f.eks. SUP’ere; og kan der søges synergier ift. BKC? 
 

• Sportsroning kan tiltrække og fastholde nye medlemmer; og som en aktivitet, nogle kunne gå 
sammen om at stable på benene. 
 

• Langture og Tolo-ture er også gode til at lære hinanden at kende og også få roet en masse samtidig. 
Det ville også klæde Bryggens Roklub at tage førertrøjen i forhold til de langture, der arrangeres i 
samarbejde med Øresund Roklub.  
 

• Arrangementer, hvor alle kan være med, men som ikke kræver super meget at arrangere? F.eks. 
kan folk selv komme med ideer til arrangementer til bestyrelse/et udvalg/et medlem af bestyrelsen, 
som bestyrelsen eller et udvalg skal godkende; og så kan man gå sammen med et par andre om at 
lave arrangementet og arrangere, fx via Rokort 
 

• Flere “low key” arrangementer, hvor alle byder ind (fx med egen mad), så det ikke nødvendigvis er 
besværligt/en stor opgave at lave noget socialt i klubben. Man kunne også nedbryde de store 
opgaver i mindre opgaver og spørge enkeltpersoner/mindre grupper om de vil stå for en del-opgave. 
 
 

Større gennemsigtighed i beslutningerne, kommunikationen 

• Bedre information om diverse arrangementer: hvad går de ud på, hvordan kommer man med og hos 
hvem/hvordan kan man få mere information? 
 

• Mere åben og tydeligere kommunikation, f.eks. om div. træningsmuligheder og sociale 
arrangementer. Som det er nu, kan kommunikationen virke indforstået og uklar.  
 

• Kommunikationsplan for roklubben med en klar struktur og oversigt over hvilke platforme, der bruges 
til hvad og til hvem. I øjeblikket er der følgende platforme: hjemmesiden, Facebookgruppe (for alle 
medlemmer), Facebookgruppe (for uniroerne), Rokort, aktivitetskalender, papirkalender ved 
motionsrummet, og sikkert også andre. 
 

• Årshjul med de faste, sociale og sportslige/motionsmæssige aktiviteter, som kan lette planlægningen 
og overblikket. 
 

• Gennemsigtighed: E-mail til alle nye roere, hvor man beskriver – dvs. ikke bare remser op - de 
aktiviteter, der er i klubben, således at man som ny roer kan få indblik i mulighederne. 
 

• Når nogen har været på kursus betalt af klubben, skal det, de har lært, formidles bredt i klubben, så 
vi kan få det anvendt bedst muligt. 
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Supplerende kommentarer 

• Vedligeholdelse af materiel kan også være en fælles aktivitet.  

Nedenfor er en liste over aktiviteter i november og december. Disse bør indgå i et årshjul men er medtaget 
her, da de blev nævnt på mødet: 

• 1. november: Start på ro-spinning: Der er ergometerhold alle dage undtagen fredag og søndag. Man 
melder sig til på hjemmesiden i aktivitetskalenderen  

•  
• 4. november: Start på By-O-Løb (by-orienteringsløb): Søren U lægger posterne ud, og andre finder 

dem. Man kan gå eller løbe. Man melder sig til på https://bryggensroklub.dk/booking-aktiviteter/ 
der er intet gebyr, men man skal betale for spisningen der finder sted efter løbet. 
 

• BKC-handicap: Finder sted hver tirsdag. Man møder bare op udenfor BKC kl. 18. Løbet er på 4 km., 
som man kan gå eller løbe. Man samler point op og konkurrerer på den måde mod sig selv. 
Deltagelse koster 50 kr. for hele sæsonen. 

 
• 4. december: Julefrokost – se mere på https://www.facebook.com/groups/34977256597 samt seddel 

i klubstuen 
 

• 18. december: Julestue – spis gule ærter, eller din medbragte mad – se mere på hjemmesiden i 
aktivitetskalenderen  
 

• 31. december: Nytårsbobler: Spinning, en tur i havnen (ingen tvang), sauna, bobler og en lille kage – 
se nærmere på hjemmesiden i aktivitetskalenderen  
 

Alice rundede aftenen af ved at takke alle for et godt møde med en god stemning og mange gode input. Nu 
bliver der lavet en opsamling fra mødet, som herefter drøftes på bestyrelsesmødet den 22. november.2021. 

Alice meddelte til slut, at bestyrelsen har besluttet at lægge referater fra bestyrelsesmøderne på 
hjemmesiden. Det undersøges i øjeblikket hvordan dette nemmest kan gøres. 

 

 

 

 

 

 


