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Referat af bestyrelsesmøde i Bryggens Roklub 
mandag den 22. november 2021 kl. 18.45.  
 
Til stede:  
Alice Larsen, Erik Nielsen, Stine Bols, Michael Olesen, Magnus Dauv, Stina Styker, 
Kirsten L. Jensen, Charlotte Wulff (referent), 
Afbud: Poul Jensen 
 
1. Skiltning 
På det ekstraordinære bestyrelsesmøde 15. november med deltagelse af Kristina Colston 
tog bestyrelsen stilling til udformningen af skiltningen på bådehallens to gavle og ved 
indgangsdøren. Til gavlene bliver det aluminiumsbogstaver i rødt og hvidt og et alu-
sandwich skilt ved døren. Firmaet BN Skilte sponsorerer alle skiltematerialer. Vi betaler for 
montagen, ca. 3.500 kr. Kristina bestiller skiltningen.  
 
Der blev ikke taget stilling til design på rotøj., men der er enighed om en justeret 
standergrafik.  Rotøj tages op på næste bestyrelsesmøde den 5. januar (Alice)  
 
2. Roning 
a. Langtursudvalgets forslag til langture i 2022 blev tiltrådt (bilag). Mandskabet på den 
enkelte tur skal godkendes af rochefen efter indstilling fra langtursudvalget. Der pt. tilmeldt 
8 interesserede til turen til Sognefjord. Der er plads til 12. (Charlotte) 
 
b. Der afholdes lokalstyrmandskursus i klubben til marts over to aftener. Stine Bols 
beslutter datoerne og sørger for at kommunikere dem ud til medlemmerne. 
 
c. Kurser i DFfR-regi: Marie Bergmann, René Henriksen og Allan Valentin er tilmeldt 
instruktør/klubtrænerkursus. Magnus og Kirsten overvejer det stadig. Stina Styker er 
tilmeldt instruktørkursus i rospinning. Kristina Colston er tilmeldt sportsroningskursus. 
Claus Larsen har været på materialekursus. 
 
d. Der mangler afklaring af BKC’s behov for anvendelse af motionsrummet. Drøftes vist på 
BKC’s bestyrelsesmøde på torsdag 25.11. 2021. Michael følger op over for BKC.  
 
e. Styrmandens ansvar. Udsættes til næste møde (Alice) 
 
3. Arrangementer 
a. Opfølgning på medlemsmødet 26. oktober. Der foreligger en fyldestgørende opsamling 
(bilag).  
Umiddelbart har bestyrelsen fokus på introduktion af nye medlemmer. Stine udarbejder et 
”velkomsthæfte”, og dette tilføjes Eriks velkomstmail til nye medlemmer. Både 
velkomsthæfte og velkomstmail indgår i kommunikationsplanen (se pkt. 7). 
Med hensyn til fællespisning er det bestyrelsens opfattelse, at det vil være ideelt med en 
fællesspisning to gange om måneden i vinterhalvåret, 1. og 3. torsdag. Første torsdag i 
måneden er kl. 20 i forbindelse med By-orienteringsløbet, det står Mette Grau for. Tredje 
torsdag i måneden kunne være på sammenskudsbasis kl. 19.30 efter træning og sauna. 
Et par stykker er allerede startet på denne praksis.  
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b. Generalforsamling afholdes tirsdag 22. februar kl. 19:30. Erik genopstiller ikke som 
kasserer. Stine Bols genopstiller ikke som rochef. Der er derfor behov for at finde nye 
kandidater! 
Både Stine og Erik vil udarbejde funktionsbeskrivelser, der drøftes på næste 
bestyrelsesmøde. 
 
b. Alice meddeler BKC, hvornår der er Amagerregatta i august måned, da vi da har brug 
for begge klubstuer til middagen. 
 
c. Indvielsesfest til foråret. Udsættes til næste møde (Alice) 
 
4. Materiel 
a. Efterårets reparationer og istandsættelser  
Der er anskaffet bådvendere. Michael vil organisere, at det varme rum sættes op i 
bådehallen. Claus Larsen taler med Karsten Felland om at indkalde mandskab til at udføre 
vedligeholdelsesarbejdet (Alice). 
 
b. Der er bestilt to nye inriggere, hvilket skal godkendes på generalforsamlingen. Der er 
indtil videre opnået et samlet tilskud på 80.000 kr. fra DGI-DIF, hhv. genstartpulje og 
foreningspulje. 
 
5. Økonomi 

• Alice bestiller yderligere 4 loftslamper til klubstuen (ca. 6.000 kr.) 
• Charlotte bestiller vinduespudsning udvendigt. Kontakter BKC om fælles initiativ. 
• Michael og Christian Benne har indhentet tilbud på vægtudstyr til motionsrummet 

for 24.500 kr. Der var tilslutning til dette. Erik kontakter BKC for at høre, om de vil 
have andel i udstyret. 

• Karsten Felland har indhentet to tilbud på stolelift til trappen på hhv. 67.000 og 
80.000 kr. Erik kontakter BKC for at høre, om de er enige i dette fælles initiativ. 
Under alle omstændigheder skal der søges tilskud fra fonde. 

 
6. Hus 
a. Den fælles husorden.  
Bestyrelsen tilslutter sig det foreliggende udkast. Kirsten følger op over for bestyrelsen i 
BKC. Tak til Kirsten for ihærdigt arbejde. 
 
b. Status for huset i forhold til Logik og kommunen 
Den midlertidige ibrugtagningstilladelse er forlænget på ubestemt tid. Der er endnu ingen 
afklaring sagsbehandlingen af brandforholdene, men det er en sag mellem Logik og 
kommunen, som vi ikke har økonomisk del i. Etablering af overkørslen på sydsiden af 
huset er stadig uafklaret, da det er svært at få en dialog med GAS (grundejerforeningen), 
men Poul arbejder til stadighed på sagen.  
Michael er i kontakt med VVS’eren om den utætte vandbeholder i teknikrum.  
Vi mangler at få serviceaftaler på ventilationsanlæg og varmepumpe (Poul).  
Der skal laves en aftale med Logik om 1-års gennemgang (Poul). 
Stina påpeger, at skydedørene til køkkenet er for smalle, og at det må være en mangel 
(Poul). 
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Vi mangler stadig information om, hvor der lukkes for vandet til de udendørs haner – det 
haster, da vinteren står for døren! (Poul) 
 
c. Dørpumper til toiletter og omklædningsrum 
Poul foreslår, at der anskaffes dørpumper til dørene til toiletter og omklædningsrum samt 
til indgangsdøren. Der var diskussion om dørpumpe på indgangsdøren, idet det er vigtigt, 
at døren kan stå åben, når man skal bære ting ind og ud, fx fra/til bådehallen. Kan man få 
en dørpumpe, som også kan få døren til at stå åben? Poul undersøger og indhenter tilbud. 
 
d. Status på indretning 
Stina mangler hjælp til at sætte de sidste ting op på væggene. Efterlysning på FaceBook 
(Stine). 
Stina bestiller et stort whiteboard/opslagstavle til at hænge på væggen ved indgangs-
døren. Inden da tjekkes det, om det gamle whiteboard fra det varme rum kan 
genanvendes. 
Skoreoler: Stina sender eksempler på løsninger til bestyrelsen. Tages op på næste møde. 
Udsmykning på væggene: Tages op på næste møde. 
 
e. Skabe i omklædningsrummene:  
Lågerne mangler stadig at blive udskiftet med perforerede låger og at blive vendt. Det er 
uklart, hvornår leverandøren dukker op for at ordne det. Derfor må der ikke anvendes 
hængelåse, indtil dette er sket. 
Skabene kan på den forudsætning nu udbydes til medlemmerne for 1 år ad gangen, idet 
de nederste 4 skabe skal være fælles skabe og derfor ikke fordeles. 
I hvert omklædningsrum er 12 skabe til fordeling. De vil blive fordelt af bestyrelsen efter 
ansøgning. Ved tildelingen prioriteres de medlemmer, der ror mest, er aktive instruktører, 
er mest i klubben og gør mest for klubben.  
Slås op på hjemmesiden og FB. Ansøgning sendes til Alice. alice@aclarsen.dk 
 
f. Der er anskaffet et nyt plastik-juletræ på 2,10 m med lys. 
 
7. Kommunikation og årshjul 
Kirsten og Charlotte udarbejder et forslag til næste møde. 
 
8. Blad/Web 
Redaktørposten for Vel Roet overtages af Anders Bjørneboe. Næste deadline 31. januar. 
Alle udgaver af Vel Roet ligger på  hjemmesiden 
 
 
9. Næste bestyrelsesmøde 
Onsdag 5. januar 2022 kl. 18. 
 
10. Evt. 
Materiale til hjemmesiden sendes til Claus Larsen claus@aclarsen.dk 
 
Mødet afsluttet kl. 21.15. 
 


