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Referat af bestyrelsesmøde i Bryggens Roklub 
mandag den 9. maj 2022 kl. 18 – 21:15 
 
Til stede: Alice Larsen, Gerd Hansen, Poul Jensen, Michael Olesen, Magnus Dauv, Charlotte Wulff 
(referent), Marie Bergmann, Kirsten Jensen og Stina Styker. 
 
1. Roning 

• Godkendelse af langtursstyrmænd: Lara Reime godkendt.  
(Poul gennemgår ro-reglementet med henblik på revision) 

• Instruktion: Der har pt været afholdt 3 instruktioner med hhv. 17, 12 og 11 kaniner. 
Instruktionerne er maj måned ud omlagt til mandag og torsdag kl. 17:30 samt søndag kl. 10. 
Tilmelding i aktivitetskalenderen på www.bryggensroklub.dk 

• Unironing:  I alt 15 kaniner, heraf 12 via KSI og 3 fra gaden. Instruktion tirsdag 18:00 og lørdag 9:30 

• Ungdomsroning: Der er 6 tilmeldte, som får instruktion onsdag eftermiddag. 

• SPP: BR har pt tilmeldt 3 hold (herrer, damer og 60+mix) til første runde 11/5 i Hellerup. 

• Sydhavnsdysten 14. maj: BR har pt tilmeldt et herrehold plus 10 uniroere. 

2. Arrangementer/aktivitetsplan til beslutning 

• 26. maj: Københavnskredsens tur til Struckmannparken kl. 12. Der er ca. 16 km hver vej fra 
Svanemøllen. Poul undersøger lån af både i Skjold. Charlotte slår turen op. 

• 4. juni: Kanintur til Trekroner lørdag den 4. juni kl. 10. Alice slår turen op. 

• 23. juni: Skt. Hans Aften. Magnus sørger for et arrangement med bål (Michael), salater og grill. 

• 6. august: Kanindåb lørdag 6. august. Charlotte kontakter det gamle hold. 

• 21. august: Miniroerdag søndag 21. august kl.11. Charlotte slår den op.  

• 27. august: BR er vært for Amagerregatta-festen. Invitation skal snart udsendes til de andre 
klubber. Pris 250 kr. Max 110 deltagere. Der etableres et madhold på 4 pers. (Kirsten, Gerd + 2, der 
efterlyses). Endvidere et festudvalg, der sørger for bordækning, fadølsanlæg, bar på terrassen mv. 
Overlades til Uniroerne. 

• SPP: Alice, Claus Larsen og Lene Corfitsen har tilbudt at lave mad til SPP-arrangementerne i 
Sydhavnen. SPP-arrangørerne er endnu ikke helt på omdrejningshøjde pga. manglende hænder, så 
der er ikke etableret tilmelding til mad endnu på www.sppkbh.dk 
 

3. Materiel 

• Status på reparation og istandsættelser: Skjalm og Arild forsøges tætnet. Torkil er tæt og kan ros. 

• Status på nye både – Agerbirk kontaktes af Michael og Erik med henblik på forstærkning af bunden 
ved 2’er sædet på den glasfiber 2’er, som vi har bestilt. 

• Ophæng af de små redningsveste. Charlotte kontakter Erik for at finde en løsning. 
 
4. Økonomi 

• Status på overdragelse Erik/Gerd: der er stadig nogle hængepartier, som søges løst. Det har været 
en ret tidsrøvende overgang. 

• Gerd beder om, at vi anvender et afregningsark ved større afregninger med mange poster, vedlagt 
bilagene. 

 
5. Hus 

• Skimmelsvampen i stueetagen skulle være udbedret. Nu venter vi på maleren. Poul rykker igen. 
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• 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. Så nu ser kommunen på begge projekter på én. Poul 
rykker igen. 

• Michael arbejder på at få en serviceaftale med en VVS’er på varmepumpen og vandtanken. 

• Michael har lavet en serviceaftale på ventilationsanlægget. Han har også fået grønt lys til at sætte 
trykket op på ventilationen i motionsrummet.  

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

• Værdiskabe med kodelås. Der indkøbes to stk. til bådehallen (Stina). 

• Lejekontrakten med kommunen (”brugsaftalen”) er endnu ikke underskrevet af kommunen. Poul 
rykker for et svar igen. 

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

• Sauna: Magnus foreslår, at der også gøres rent i saunaen. Charlotte indhenter tilbud. 

• Udsmykning: Fotos af Dorte Maltesen Jensen anvendes i vid udstrækning af klubben. Bestyrelsen 
besluttede at honorere hende med et års medlemskab (Gerd) 

• Der vil blive anskaffes en lang kost og fejeblad til at hænge i køkkenet (Gerd) 

• Gardiner til dørpartiet i klubstuen undersøges, da solindfaldet er overvældende (Charlotte) 

6. Udlejning af klublokale og lån af materiel mv. 
På baggrund af en række henvendelser finder bestyrelsen det nødvendigt at præcisere følgende: 

• klublokalet (1. sal) kan udelukkende lejes fredag/lørdag, lørdag/søndag og søndag/mandag samt 
skæve helligdage. 

• betingelsen for at leje er mindst et års medlemskab på bestillingstidspunktet. 

• lokalet kan bestilles inden for de kommende 9 måneder, dvs. man kan ikke booke klubben til et 
arrangement, der ligger mere end 9 måneder efter bestillingstidspunktet. 
 

• prisen for overnatning fra besøgende roklubber forhøjes til 50 kr. pr. person.  

• man kan bestille højst to overnatninger i træk. Overnatning foregår på gulvet, ikke i sofaen. 

• ved lån af materiel betales 25 kr. pr. sæde. 
 

Der forelå en forespørgsel om lån af køkken og borde/stole til en bryllupsfest hos BKC lørdag den 21. maj. 
Bestyrelsen besluttede, at køkkenet kan lånes, og at arrangørerne kan låne klubbens borde og stole, der er 
opmagasineret i bådehallen, altså ikke klubstuens møbler. 
 
Et medlem havde spurgt om mulighed for at afvikle et team event med brug af vores både tirsdag den 14. 
juni. Bestyrelsen tillod arrangementet under følgende forudsætninger: 

• der skal være en instruktør i hver båd med ikke-friroede roere (roreglementets regler) 

• det koster 25 kr. pr. sæde, som benyttes af ikke-medlemmer (sædvanlig lånepris) 

• arrangementet skal være afsluttet kl. 17:15 
Bestyrelsen vil forholde sig til den slags arrangementer fra gang til gang, idet der ikke er noget ønske om at 
vi skal udvikle en praksis a la KR’s dragebåde eller kajakpolo på Islands Brygge. 
 
7. Opgavefordeling: udsættes til næste møde 
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8. Kommunikation 

• Velkomsthæfte til nye medlemmer. Tak til Stine Bols for det fine arbejde. Kirsten tilretter hæftet på 
enkelte punkter, hvorefter det er klar til at blive sendt ud til nye medlemmer. Roreglementet vil 
ikke blive medsendt. 

• Oversigt over klubbens formelle kommunikationsveje (platformsoversigt). Kirsten har udarbejdet 
en oversigt, som lægges på hjemmesiden. Webmasteren Claus kigger fortsat på mulighederne for 
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. 
 

8. Blad/web 
Næste nummer af Vel Roet er planlagt til 1. august.  
Se under pkt. 2 vedr. hvem der skriver hvad på FaceBook og hjemmesiden vedr. arrangementer. 
 
9. Rotøj 
Stina har haft forskellige medlemmer til at afprøve to leverandørers tøj. Hun regner med, at medlemmerne 
får mulighed for at bestille tøj inden udgangen af juni. 
 
10. Næste møde:  mandag 27.  juni kl. 18. 

11. Evt.  

Intet. 

Ref. Charlotte Wulff 


