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Referat af bestyrelsesmøde i Bryggens Roklub 
mandag den 8. marts 2022 kl. 18 - 21. 
 
Til stede: Alice Larsen, Gerd Hansen, Poul Jensen, Michael Olesen, Magnus Dauv, Charlotte Wulff 
(referent), Marie Bergmann.  
Kristina Colston deltog under punkt 1. 
Afbud: Kirsten Jensen og Stina Styker. 
 
1. Design på rotøj. 
Kristina Colston præsenterede bestyrelsen for forskellige forslag til design på rotøj. Bestyrelsen besluttede, 

at klubtrøjen fortsat skal være rød med hvid tekst på ryggen og en omcirklet stander på forsiden. Roshorts 

vil have en omcirklet stander på venstre lår. Stina Styker og Poul Jensen er i kontakt med to firmaer, som i 

løbet af kort tid vil fremsende tilbud på rotøj. Tøjet skal fremover bestilles og betales på nettet af det 

enkelte medlem. Klubben vil således fremover ikke have et lager af klubrotøj.  

Opfølgning på næste bestyrelsesmøde. 

2. Konstituering af bestyrelse 
Formand Alice Larsen, kasserer Gerd Hansen, rochef Poul Jensen, kaprochef Michael Olesen, 
næstformand Magnus Dauv, sekretær: Charlotte Wulff. 
 
På næste bestyrelsesmøde drøftes opgavefordelingen i bestyrelsen (oplæg Poul og Kirsten).  
Erik Nielsen vil fortsat stå for indkøb af øl, vin og vand til salg i klubben. 
 
3. Roning 

• Lokalstyrmandskursus finder sted 17. og 24. marts. Foreløbig er der 12 tilmeldte. Poul taler med 
Claus Larsen og Erik Nielsen om at stå for den praktiske prøve. 

• Instruktion af nye roere i april og maj måned. Poul indkalder til møde med instruktører i sidste 
halvdel af marts. Al instruktion søges overstået i løbet af maj. 

• Der afholdes kaproningsmøde for alle interesserede den 5. april. Her drøftes deltagelse SPP og 
Sydhavnsdysten 14/5.  

• SPP-datoerne er frigivet. Første runde finder sted i Hellerup 11. maj. Sportsroningsinstruktørerne 
vil organisere kaproningstræning. 

• Madpakketur med Roklubben Øresund til Trekroner med kanaler den 1. maj. Langtursudvalget 
(Charlotte) er tovholder. 

• Sydhavnsdysten 14. maj og Amagerregatta 27. august: Stine Bols er tovholder i BR.  
 

Kristina Colston har kontakt med outriggerinstruktør Kim Kjellerup, som er indstillet på at give instruktion i 

Bryggens Roklub til 35+ gruppen. Bestyrelsen bakkede op om initiativet, og Kristina går videre med 

drøftelserne om tidspunkt, pris, mulige både mv. 

Kurt Schmidt og Lara Reime skal på ungdomstræningskursus. 

Magnus Dauv har kontakt med KSI (KU Studenter Idræt) vedr. rekruttering af nye uniroere til den 
kommende sæson, max 10 nye roere. 
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4. Arrangementer 

• Arbejdsdag 26. marts fra kl. 10. Oversigt over arbejdsopgaver blev drøftet. Der indkøbes nyt 
whiteboard/tavle til stueetagen og nyt ur til motionsrummet. Sidstnævnte er en fællesudgift. 
Information om dagen skal formidles (Charlotte) 

• Standerhejsning 2. april. Kl. 15 standerhejsning ved Alice. Kl. 18:30 salatbord, tag selv med til 
grillen (Magnus) 

• Åbent hus søndag 24. april kl. 10 – 12. Der skal trykkes en pjece, sørge for omtale i Bryggebladet og 
måske Havnefronten. Et antal klubmedlemmer i klubtrøjer bør være til stede for at tale med 
interesserede. Alice kontakter Kristina og Kirsten for at indhøste erfaringer og involvere nogle flere 
i arrangementet. 

• BR er vært for Amagerregatta-festen 27. august. Tages op på næste bestyrelsesmøde.  
 
5. Materiel 

• Reparation og istandsættelser, status: Snoopy færdig efter en grundig omgang ud- og indvendigt. 
Faste er lakeret udvendigt, mangler pletlakering indvendigt. Hardeknut mangler udvendig lakering. 
Fridlev trænger også, men må tages henad vejen i rosæsonen. 

• Michael organiserer, at outriggermateriellet efterses 

• Eftersom klubben har købt en ny outrigger, 1 to-åres og 1 fire-åres inrigger, skal klubben af 
pladshensyn skille sig med nogle både i den kommende tid. På baggrund af en liste over bådenes 
brug siden 2003 besluttede bestyrelsen af følgende både udrangeres: scullerne Froste, Fenge, Hall, 
Oleg, Tyra og Godfred. Endvidere inriggerne Skjalm og Torkil.  

 
6. Økonomi 
Gerd oplyste, at hun har aftalt med Erik Nielsen, at de holder et overdragelsesmøde den 22. marts. 
 
7. Hus 

• Skimmelsvampen i stueetagen er ved at blive udbedret. Skyldes en utæthed i forbindelse med 
udslagsvasken i rengøringsrummet. For at sikre fremdrift i arbejdet skal Balder, Logik, holdes ajour. 
(Poul) 

• Udkørsel til Rundholtsvej. Der er bevægelse i sagen, idet Poul ultimo februar har haft mulighed for 
at indtegne vores udkørsel i GAS’s vejprojekt.  Poul har afleveret det til kommunen sammen med 
en tegning over vores godkendte projekt. 

• Der problemer med varmepumpen (kører ikke optimalt) og med ventilationsanlægget i 
motionsrummet. Endvidere mangler der stadig serviceaftaler på de to anlæg, hvilket blev drøftet 
første gang på bestyrelsesmødet den 22/11-2021. Poul og Michael går videre med sagen. 

• Poul oplyser, at det er hensigtsmæssigt at nedskrive entreprenørgarantien til 10 pct i forbindelse 
med 1 års gennemgangen. Han vil også aftale dato for denne gennemgang med Logik. 

• 1 års gennemgangen: deltagere bliver BKC’s kasserer og formand. Fra BR deltager Michael Olesen 
og Jan Hellesøe 

• Lejekontrakten med kommunen (”brugsaftalen”) er endnu ikke underskrevet af kommunen. Poul 

rykker for et svar. 

• Vinduespudsning: tilbud fra Spejlblank på 1485 kr. inkl. moms for indvendigt og udvendig polering 

af alle glaspartier. Godkendt som en fællesudgift. (Charlotte) 

• Stolelift til trappen op til 1. sal. BKC er med på forslaget, der skal finansieres af tilskud fra fonde. 

Karsten Felland er på sagen. 

• Der mangler stadig et par skilte indendørs. Poul rykker for at få dem frem inden arbejdsdagen. 
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8. Årshjul/aktivitetsplan 

• Datoer for 2022 godkendt. Den nye udgave vedlægges referatet og hænges op i klubben (Kirsten og 

Charlotte) 

9. Kommunikation 

• Stine Bols arbejder fortsat på et velkomsthefte til nye medlemmer. 

• Kirsten og Charlotte har pt. udsat at lave en oversigt over klubbens kommunikationslinjer, idet der 

er overvejelser om at ændre klubbens hjemmeside til en Memberlink hjemmeside, som kendes fra 

fx Tolo Roklub. Tages op på et kommende møde i dialog med Claus Larsen. 

10. Blad/web 
Næste nummer af Vel Roet er planlagt til 1. maj. 
Følgende indlæg planlægges indtil videre: 

• kort omtale af forløbet af generalforsamlingen 22/2 (Alice) 

• omtale af svømmeprøverne i marts og deres vigtighed (Poul) 

• forløbet af lokalstyrmandskurset i marts (Claus) 

• forløbet af arbejdsdagen 26/3 (Charlotte) 

• forløbet af standerhejsning (Alice) 

• forløbet af åbent hus 24/4 (Poul) 

• ”Nyt fra Langtursudvalget”, fx omtale af madpakketurene med Øresund (Charlotte) 

• ”Nyt fra Kaprochefen”: hvordan gik 4GP for BR (afsluttes 15. marts) - den enkelte holdleder melder 

ind til redaktøren, der samler oplysningerne til en omtale. Redaktøren kan finde resultatet af 

Ergometer DM på klubbens facebookside 6. februar. 

11. Næste møde:  9. maj kl. 18 

12. Evt. Intet. 

Ref. Charlotte Wulff 


