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Referat af bestyrelsesmøde i Bryggens Roklub 
onsdag den 5. januar 2022 kl. 18 – 21:20.  
 
Til stede:  
Alice Larsen, Erik Nielsen, Michael Olesen, Magnus Dauv, Poul Jensen, Kirsten L. 
Jensen, Charlotte Wulff (referent). Stine Bols havde mulighed for at deltage online. 
Afbud: Stina Styker. 
 
1. Roning 

a. Lokalstyrmandskursus. Afholdes torsdag den 17. og torsdag den 24. marts. 
Undervisere Claus Larsen, Frede Madsen, Michael Olesen samt René Henriksen. 
Erik supplerer undervisningsmaterialet med eksempler. Stine sender indbydelser ud 
til 20 kandidater, heraf 14 uniroere. Bestyrelsen lægger vægt på, at styrmandens 
ansvar og kommandoer indskærpes. Det gælder også ved instruktion af nye roere. 
Ved en kommende klubaften tages emnet også op. 

b. Kursus i roteknik. Poul taler med Bjørn Dohrn Petersen om et sådant. 
c. Langtursudvalget. Pt. arbejdes på at arrangere Sognefjordsturen i uge 28. (CW) 
d. Rospinning. Der oprettes hold med plads til max 8 deltagere januar måned ud. 

Instruktørerne opretter holdene. Alice skriver på hjemmesiden og FB. 
e. Kurser i DFfR-regi: Instruktørkurset i rospinning er aflyst pga. for få deltagere. Stina 

deltager til foråret, når det udbydes igen. Magnus er nu tilmeldt instruktør/ 
klubtrænerkursus. Kirsten venter 1 år.  

f. Svømmeprøver på Korsvejens skoles Svømmehal i Tårnby med mulighed for 
redningsvesteprøve i vandet og svømning mellem 2 årer finder sted fredag den 4. 
marts kl. 18-19 og fredag den 18. marts kl. 18-19. Den 4. marts står BR (Erik) for 
udstyr redningsveste og årer. 

g. Standerhejsning finder sted 2. april med mulighed for at ro på vandet. (Alice). 

2. Arrangementer 

a) Generalforsamling 22. februar, hvor der bla. skal vælges ny kasserer og rochef.  
Der foreligger funktionsbeskrivelser for kasserer og for rochef. Bestyrelsen drøftede 
at lette de to poster ved at lægge de medlemsadministrative hos et 3. medlem af 
bestyrelsen. Kirsten og Poul kortlægger, hvilke opgaver der kan være tale om. Det 
drøftes med såvel de nuværende funktionsindehavere som den nye rochef og den 
nye kasserer. Kandidatnavne blev drøftet. 
Medlemsforslag skal være bestyrelsen i hænde 6 uger før generalforsamlingen, 
hvilket Alice vil informere om på hjemmesiden og FB med frist mandag den 11. 
januar kl. 24.00. Bestyrelsen vil stille et forslag til ændring af vedtægterne, så fristen 
nedsættes til 4 uger. 

b) GAS støtteforeningen holder generalforsamling den 28. februar. Den årlige GAS 
Grill finder sted 14. august. 

c) SAS Rowing’s fremtid drøftedes kort. Sagen overlades til Erik og Jan Peter. 
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d) Arbejdsdag i klubben lørdag 26. marts, hvor der ryddes op, repareres og rengøres i 
bådehal, hus og have inden sæsonstart. Og så er det sommertid! (Charlotte og 
Erik) 

e) Indvielse af klubhuset. Kirsten taler med BKC om, hvilken form for arrangement, de 
forestiller sig samt tidspunktet. 

f) Informationsmøde for nye medlemmer søndag 24. april kl. 10-12. Drøftes på 
næsten møde. 

3. Materiel 

a) Reparation og istandsættelser. Varmerummet er sat op. Materielforvalterne Karsten 
Felland og Claus Larsen meddeler slibedatoer, inkl. søndag formiddage, hvor 
medlemmerne opfordres til at lægge en times arbejde, så bådene kan komme i fin 
stand inden sæsonstart den 2. april. Datoerne lægges i aktivitetskalenderen, 
annonceres på hjemmesiden og FB. Omtales også i Vel Roet. 

b) Nye både. Klubben har bestilt 2 inriggere. Det er en 2-åres glasfiber fra Agerbirk til 
levering juli 2022 og en 4-åres træ fra Greisdalen til levering primo 2023. 
Finansieringen er ved at være på plads ved hjælp af fonde, donation fra GAS og 
klubbens egne midler. Skal godkendes af generalforsamlingen. 
Der er indgået en sponsoraftale med Spar Nord, der giver mulighed for at købe en 
single sculler. Den er bestilt, levering april/maj. 

4. Økonomi 

Bestyrelsen godkendte med henblik på forelæggelse for generalforsamlingen 
klubbens regnskab for 2021 og budgetforslaget for 2022. Endvidere godkendte 
bestyrelsen regnskab 2021 og budget 2022 for BKC/BR klubhuset. 
Byggeregnskabet er endnu ikke revideret.  

5. Hus 

a) Den fælles husorden er nu godkendt af begge klubber. Den lægges på 
hjemmesiden, der informeres i Vel Roet. (Kirsten).  

b) BKC ønsker en dialog om haven. Kirsten kontakter Tanja, der er BR’s 
haveansvarlige, så hun kan kontakte den haveansvarlige i BKC, Tine Rauff. 

c) BKC´s anvendelse af motionsrummet/kalender: Poul Jensen og Magnus Dauv er 
BR’s repræsentanter i motionsrums-udvalget. De tager en dialog med BKC’s 
udvalgsmedlem, Stephan Bak. 

d) Dørpumper. Poul har fået et tilbud 3.200 kr.pr. stk. + moms. Han bestiller i alt 3 stk, 
2 til omklædningsrummene og 1 til yderdøren. 

e) Loftslamper. Stina sørger for indkøb af 5 yderligere loftslamper til klubstuen i 
samarbejde med BKC, der også har behov for flere lamper.  
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f) Indretning: Bestyrelsen ønsker, at der opsættes en lille ”gammeldags” opslagstavle 
i klubstuen, ved døren ud til gangen. Der opsættes et stort whiteboard uden for 
motionsrummet, som også anvendes som opslagstavle med supermagneter. Et lille 
udvalg bestående af Stina, Vibe og Alice gennemgår klubbens materialer til 
ophængning på væggene for at udvælge, hvad der fortsat skal hænges op. Tømrer 
har lovet at få opsat vinduessideplade og plade i åbningen ud til køkkenet i januar. 
Bestyrelsen finder ikke, at der behov for skoreoler på nuværende tidspunkt. 

g) Fordeling af skabe. Følgende er efter ansøgning tildelt et skab for kalenderåret 
2022: Marie Bergmann, Vibe Jørgensen, Stina Styker, Emelie Westzynthius, Alice 
Larsen, Mette Grau, Christian Benne, Claus Larsen, Poul Jensen, Magnus Dauv, 
Jan Hellesøe og Michael Olesen. Alice skriver til dem. Ingen hængelåse, før de nye 
låger er sat i, formentlig her i januar måned. 

h) Udkørsel til Rundholtsvej. Poul har store problemer med at komme i dialog med 
formanden for Grundejerforeningen Artillerivej Syd (GAS), så vi kan få etableret en 
udkørsel fra parkeringsarealet foran BCK. Dette er nødvendigt, for at arealet kan 
benyttes som planlagt, skraldecontaineren kan tømmes, og vi kan gøre os håb om 
endelig ibrugtagningstilladelse fra kommunen.  Poul fortsætter sin indsats. 

i) Anmodning fra Logik om at revurdere det indgåede forlig. Der er enighed med BKC 
om, at vi ikke ændrer i det indgåede forlig. Poul udformer et svar.  

j) 1 års gennemgang. Gennemgangen bør finde sted 23/6 (Poul) 
k) Serviceaftaler. Der skal indgås to serviceaftaler for hhv. ventilationsanlægget og 

varmepumpen (Michael) 
l) Vinduespudsning. BCK er enige i, at et firma pudser udvendigt og indvendigt 2 

gange årligt. Charlotte indhenter tilbud. 
m) Stolelift på trappen. Erik har rykket BKC for svar på vores forslag herom. Der skal 

søges fonde til finansieringen. 
n) Udlejning af klubhuset: Erik vurderer lejekontraktens tidsramme 

På næste møde drøftes indretningen af bådehallen og det gamle motionsrum (Erik?). 

6. Årshjul 

Der forelå et udkast til aktivitetsoversigter for 2022, én over arrangementer og 
roture (ikke kaproning) og én over kaproningsarrangementer, som BR planlægger 
at deltage i. De viste sig nyttige allerede under mødet. Kirsten og Charlotte 
finpudser dem. De lægges på hjemmesiden 

7. Kommunikation 

a) En kommunikationsplan for roklubben er under udarbejdelse. Drøftes på næste 
møde (Kirsten og Charlotte). 

b) Stine arbejder med et velkomsthæfte til nye medlemmer. 
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8. Blad/web 

Deadline på Vel Roet er 25. januar. 
Bidrag: 

a) den fælles husorden (Kirsten) 
b) plan for bådvedligehold, hvad går det ud på? (Karsten og Claus) 
c) hvornår bruges rokort, hjemmeside og FB til kommunikation (Kirsten og 

Charlotte) 
d) Coronasituationen (Alice) 
e) Nyt fra Klubhuset (Charlotte) 
f) Langtursudvalget (Charlotte) 
g) Ny skiltning og design (Kristina) 
h) svømmeprøver (Erik) 
i) arbejdsdag og standerhejsning (Charlotte) 
j) Nye både (Erik) 
k) Siden sidst: medlemsmødet 26/10 (Kirsten) 

Julefrokost 4. december og julestue 18. december, By-O og fællesspisning 
 (Alice) 

9. Design på rotøj 

Kristina Colston inviteres til bestyrelsesmødet 7. marts. (Charlotte) 
Poul ser på indkøbsmulighederne. 

10. Næste møder 

Tirsdag 1. februar kl. 19-20 (emne: Generalforsamlingen) 
Mandag 7. marts kl. 18-21 

11. Evt.  

a) Michael foreslog, at arrangørerne ved klubfester opkræver et beløb fra hver 
deltager på 25 kr. til at dække rengøring efter festen, og vores 
rengøringsfirma bestilles til at udføre slutrengøringen dagen efter. Det 
fordrer, at arrangørerne sørger for at indbetale beløbet på klubbens 
MobilePay konto, og Charlotte adviseres i så god tid, at hun kan bestille 
slutrengøring. Bestyrelsen bakkede forslaget op. 

 
b) Alice oplyste, at kommunen (TMF: Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-

reduktion) har indkaldt de tre roklubbers formænd til dialogmøde med 
kommunens sagsbehandlere om klubbernes ansøgning om dispensation fra 
lokalplanen vedr. etablering af en sti langs vandet nedenfor klubberne. 

Mødet slut kl. 21:20. /Charlotte Wulff 


