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Referat af generalforsamling i Bryggens Roklub tirsdag den 22. februar 
2022 kl. 19:30 i roklubbens lokaler, Rundholtsvej 95. 
 
Ca. 30 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 
 
1. Valg af dirigent 
Claus Larsen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
2. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
Formanden Alice Larsen og næstformanden Poul Jensen aflagde beretning. 
Klubben har fået nyt navn, Bryggens Roklub, men ikke ny identitet. I andet halvår har der været 
afholdt adskillige arrangementer i det nye klubhus. Formanden gjorde opmærksom på, at der 
løftes mange praktiske opgaver af aktive medlemmer, hvilket både er nødvendigt og en naturlig 
del af klublivet. I 2021 har klubben deltaget i flere kaproninger, specielt blev fremhævet deltagelse 
med en 8’er i Odense Langdistance (6 km), hvor vi blev nr. 2. På medlemsmødet i oktober var der 
en god debat om klubkulturen, aktivt medlemskab og kommunikation. For at øge gennemsigtig-
heden lægges referater fra bestyrelsesmøderne nu på hjemmesiden. Der er nedsat et langturs-
udvalg, som bla. i samarbejde med Københavns Roklub og ARK har udbudt en sommerlangtur til 
Sognefjorden. I forhold til brug af klubhuset har vi aftalt en fælles husorden med BKC og er ved at 
finde en samarbejdsform bl.a. i form af en husforvalterordning, som holder snor i den daglige drift. 
Selve klubhuset: I juni 2021 fik vi en tidsubegrænset midlertidig ibrugtagningstilladelse, og siden er 
huset løbende blevet indrettet og brugt. I første halvår af 2021 opstod problemer med både 
entreprenør og bygherrerådgiver. Samarbejdet med sidstnævnte blev opsagt ved mindelig aftale, 
og der blev indgået et forlig med entreprenøren. At der er tale om en midlertidig tilladelse skyldes 
primært, at der ikke er etableret en udkørsel fra p-pladsen foran BKC’ – vores projekt kolliderer 
med grundejerforeningens forsinkede vejprojekt - og at kommunens sagsbehandling af klubhusets 
brandsikkerhed ikke er afsluttet. Men der er etableret en kontakt i kommunen, som måske kan få 
enderne til at mødes.  
Der skal være etårs gennemgang af huset med entreprenøren i juni måned, hvor fejl og mangler 
gennemgås. Medlemmerne opfordres til at melde deres iagttagelser ind til Poul. Han påpegede fx 
vandansamlinger på terrasserne i stueetagen. Jan Hellesøe og Michael Olesen deltager i 
gennemgangen sammen med to fra BKC. Der er konstateret skimmelsvamp i stueetagen pga. VVS-
fejl – problemet vil blive udbedret snarest muligt. 
 
Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til beretningen, der blev godkendt. 
 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for 2021 
Kasserer Erik Nielsen oplyste, at byggeregnskabet på 12,8 mio. kr. stadig er under revision, men 
det er afsluttet med et overskud på ca. 400.000 kr. til ligelig fordeling mellem BR og BKC. 
Kassereren gennemgik roklubbens resultatopgørelse for kalenderåret 2021 samt resultat-
opgørelsen for drift af klubhuset. Knuth Frederiksen roste bestyrelsen for, at det er lykkedes at 
skabe et driftsoverskud på 315.000 kr. i et år, hvor der er gennemført et nybyggeri til 12 mio. 
Kassereren påpegede, at roklubben i 2021 har modtaget donationer for 196.000 kr. 
Regnskaberne blev godkendt. 
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4. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2022 
Budgettet for 2022 med en balance på 725.000 kr. blev godkendt. 
 
5. Fastsættelse af kontingenter 
Generalforsamlingen tiltrådte bestyrelsens forslag om uændrede kontingentsatser for 2022. 
Dvs. 2.100 kr. for seniorer, rospinnere 1.050 kr. Passive 250 kr. 
 
6. Disponering af Roklubbens midler 
Klubben har reserveret 2 inriggere med henblik på endelig bestilling efter generalforsamlingen. 
Det er en 2-åres glasfiber fra Agerbirks Bådebyggeri (Vejle) til levering juli 2022 og en 4-åres i træ 
fra Grejsdalens Inriggerværft (Vejle) til levering primo 2023. Samlet købspris på 390.000 kr.  
Roklubbens egenfinansiering udgør 130.000 kr., mens de resterende 260.000 kr. fremkommer ved 
bidrag fra støtteforeningen GAS m.fl.  
Med henblik på erhvervelse af de to inriggere anmodede bestyrelsen om godkendelse til at 
disponere over Roklubbens midler for i alt 390.000 kr., hvoraf de 130.000 kr. tages af klubbens 
opsparede egenkapital, mens 260.000 kr. fremkommer ved de nævnte eksterne bidrag.  
Generalforsamlingen godkendte den foreslåede disponering, ligesom den godkendte at disponere 
yderligere 50.000 kr. af egenkapitalen til indkøb af singlesculler, årer mv. Til disse anskaffelser var 
der modtaget sponsorbidrag fra Spar Nord på 30.000 kr. 
 
Alt i alt budgetteres med nyanskaffelser for 470.000 kr., heraf 180.000 kr. finansieres af 
egenkapitalen. 
 
7. Behandling af forslag fra medlemmer eller fra bestyrelsen 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer. 
Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §4.4. ændres, så fristen for medlemmer til at indgive forslag 
til behandling på generalforsamlingen ændres fra 6 til 4 uger før generalforsamlingen. 
Ny ordlyd: ” Forslag fra medlemmer må for at komme til behandling og afgørelse på den ordinære 
generalforsamling være indgivet skriftligt til klubbens formand senest 4 uger før.” 
 
Forslaget blev vedtaget enstemmigt. 
 
8. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter 

• Formand: Alice Larsen genvalgt 
• Kasserer: Gerd Hansen nyvalgt 
• Rochef: Poul Jensen nyvalgt 
• 3 medlemmer: Michael Olesen genvalgt, Magnus Dauv genvalgt, Charlotte Wulff nyvalgt 
• 3 suppleanter: Kirsten Jensen genvalgt, Stina Styker genvalgt, Marie Bergmann nyvalgt 
• 2 revisorer: Søren Uldall genvalgt, Tanja Kjeldal Pauly nyvalgt 
• 1 revisorsuppleant, Anders Bjørneboe genvalgt 

Alle vælges for 1 år ad gangen. 
 
Formanden takkede Stine Bols for hendes indsats som rochef gennem de seneste tre år. 
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Formanden takkede Erik Nielsen for hans – forhåbentlig fortsatte - store arbejde i klubben, hvor 
han siden sin indmeldelse i 1972 har bestridt poster som sekretær, rochef, formand og senest 
kasserer, en post han samlet har haft i 30 år. Hun overrakte ham DFfR’s klubærestegn. 
 
9. Eventuelt 
Ungdomslederen Vibe Kjærsgaard Jørgensen efterlyste en fast makker til at varetage ungdoms-
træningen, hvor der pt er tilmeldt 4 roere. 
Tanja Kjeldal Pauly savnede vægudsmykning af klublokalerne. Stina Styker oplyste, at et lille 
udvalg er ved at udvælge, hvad der skal op at hænge på væggene igen. Hun benyttede lejligheden 
til at efterlyse hjælp til det praktiske ophængningsarbejde. Der er arbejdsdag den lørdag den 26. 
marts – her vil vi forsøge at få afsluttet alle udstående opgaver. 
Søren Uldall oplyste, at datoerne for afholdelse af kaproningen Sved på Panden er ved at være på 
plads og vil blive udmeldt snarest. Han efterlyste hjælp til afviklingen, gerne to personer, der hhv. 
skal være nummerspottere og indtaste resultater. Vibe meldte sig til spotting ved afviklingen fra 
BR. 
Formanden for støtteforeningen GAS Sisser Sidenius, orienterede om foreningen og opfordrede 
alle til at deltage i sommerfesten den 14. august. 
Kurt Schmidt oplyste, at DFfR i uge 20-37 lægger to både i Dalsland ved byen Bengtsfors 
(Dalslandskanalen). Han vil arrangere en tur i juni måned. Lejen er 1200 kr. pr. båd pr. uge (to-åres 
langturs-inriggere). Han bad om at få henvendelser fra interesserede. 
Jan Peter De Baan oplyste, at SAS Rowing nu kun har to medlemmer, hvorfor sektionen på en 
generalforsamling har vedtaget at nedlægge sig selv. Dette kan ske i løbet af 6 måneder.  
Claus Larsen omtalte klubarrangementet den 9. marts: Kaffe, Kage og Knob. Tilmelding i 
bookingkalenderen. 
 
Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20:45 
Referent: Charlotte Wulff 
 
Dirigenten og Bestyrelsen godkender referatet: 
 
 


