
Referat 

Bestyrelsesmøde 

27. juni 2022 

Tilstede: Poul, Alice, Stina, Gerd, Michael, Kirsten 

Afbud: Charlotte, Marie, Magnus 

Roning 

• Instruktion: Næsten alle er frigivet. Instruktørerne skal give Poul besked, når de frigiver en roer og 

først frigive, når alle betingelser er opfyldt, også svømmeprøve. Poul sender en liste til Gerd over 

frigivne roere. Det er vigtigt i forbindelse med betaling. Nye styrmænd skal huske tydelige 

kommandoer og høj stemmeføring. ”Gamle” roere skal respektere nye styrmænds kommandoer. 

• Uni: Der er kommet mange nye. Færre engelsktalende dette år. De fleste er frigivet. 

• Ungdom: Det går godt med Kurt og Lara som hjælpere. Ungdomsroerne lærer at ro i inrigger, som 

det første da de derved kan deltage i flere events, fx DFfR’s ro-camp, og møde andre 

ungdomsroere. Uro holder ferie uge 26 og 29. 

• Sydhavnsdysten: Dette corona-tiltag stopper, da der ikke længere er tilstrækkeligt med deltagere. 

Måske laver vi et klubmesterskab i stedet for, på samme tidspunkt i maj, hvis der er interesse for 

det. Stine og Poul aftaler nærmere. 

• SPP: Vi deltager med 4 hold 4-årers. Må gerne ro i to-årers hvis de ikke kan stille flere. Kæntring ved 

sidste SPP. Hellerups ene båd kæntrede i Havnebussens skruevand. Der var tale om en 

styrmandsfejl og vi skal indskærpe at holde afstand til havnebusserne. Husk det er en 

motionskonkurrence og ikke verdensmesterskaberne. Der er efterfølgende kommet en rapport fra 

Hellerup Roklub om hændelsen.  

• Amagerregatta: Stine har hængt sedler op om deltagere i Amagerregattaen. Vi skal have så mange 

deltagere som muligt. 

• Ændring af klubaften: Det gør vi ikke. Derimod er det en god ide at flytte instruktionerne til andre 

dage. Det har fungeret fint med mandag, torsdag og søndag. Det Det bliver rettet på hjemmesiden. 

• Regattaer i Danmark. Vi drøftede om klubben skal betale transport af personer til og fra regattaer. 

Vi kom frem til, at klubben vil dække billigste transport. Det skal så med som en post i budgettet til 

næste generalforsamling. 

Arrangementer, aktivitetsplan 

• Mini-roer-dag 21. august. Charlotte står for den. 

• Amagerregatta 27. august: Indbydelsen skal ud snarest. Sidste frist for tilmelding torsdag ugen 

inden. Vi mangler nogen til at stå for mad. Gerd mangler en makker. 275 kr. for mad.110 personer 

max. Erik er drikkevaremand? Alice spørger Erik. 

• Medlemsmøde? Emnet kunne være: Hvad går vintersæsonen ud på? Quiz? Skal ligge i september 

på en tirsdag. 

• Kanindåb søndag den 4. september. 



• Infomøde 23.oktober kl. 10-12, om rospinning, ergometertræning 

• Standerstrygning. 29. oktober 

• Indvielse af klubhuset skal med på dagsordenen næste gang 

Materiel 

• Reparation og istandsættelser, status. Faste og Fridlev nye svirvler. Ingemund og Regin: 

Reservedele bestilt. 

• Nye både, status. Scullerdåb. Navnet er fundet. Find en tirsdag snarest. Alice får Karsten Felland til 

at sætte navn på båden. 

• Redningsveste, ophæng? Udtænke et ophæng til de selvoppustelige. Nye svømmeveste Charlotte 

og Alice skal have tømt flyttekasserne, så vi kan komme videre i indretning af rummet. 

Økonomi 

• Status på overdragelse Erik/Gerd. Intet nyt. Gerd mangler adgang til fælles konto med BKC og E-

Boks. 

• Transportforsikring er tegnet. Ca. 4000 om året. Kun på trailer. Det skal meldes ud, til dem der 

transporterer både. 

Hus 

• Overkørsel: Poul har rykket og Københavns kommune er nu i gang med at finde hoved og hale i 

sagen. Poul bliver kontaktet når der er nyt. 

• Div. Serviceaftaler. Der mangler en med VVS. Ellers er de alle på plads.  

• Værdiskabe med kodelås. Der er købt to. De skal hænges op i bådhallen, når der er en plan rummet 

i bådhallen. 

• Nyt nøgleskab skal købes. Erik? Købe papir til kondirummet. Alice spørger Erik.  

• GAS vil gerne give klubben et nyt lounge- arrangement, da det nuværende er gået i stykker. 

• Et års gennemgang. Det gik fint. Dog mangler stadig overkørsel, jf. ovenfor. Terrasse i stuen ud for 

motionsrummet, bliver ikke lavet om, da det ligger uden for den tolerance der er i byggeri. 

Underlag ved saunabruseren bliver lavet om, så vand løber til afløb. Sedum tagbelægning bliver 

efter-sået. Brandforhold er ifølge Logik i orden. Der er lavet brandtest. Logik vil udarbejde en plan 

for de udbedringer, der er aftalt ved 1-års gennemgangen. Udbedring sker efter sommerferien. 

Udlejning af klublokale 

• Affald, skal containeren tømmes oftere? Vi drøftede affaldsproblemet. BKC har i deres lejekontrakt 

en passus, der siger at affald skal medtages efter fest. Det har vi ikke og ønsker det heller ikke. Vi 

aftalte, at containeren skal tømmes en gang ugentligt. Dette skal dog afstemmes med BKC først.  

• Arrangementer på klubaftener, for udefrakommende, bør ikke omfatte spisning. Arrangementet 

kan i stedet lægges en anden dag. 

  



Kommunikation 

• Kommunikationsplan, ligger på hjemmesiden. Vi husker at kigge den igennem hvert halve år for 

eventuelle rettelser. Poul er ansvarlig for det.  

• Introfolder til nye roere. Poul giver Gerd en liste over nye roere, som får tilsendt introfolderen. Poul 

er ansvarlig for mulige rettelser. Introfolderen kigges også igennem hvert halve år og koordineres 

med kommunikationsplanen. 

Blad/web 

• Kirsten skriver om kommunikationsplan.  

• Poul status over instruktion. 

• Gerd skriver om Amagerregatta-festen  

• Kristina kan skrive til bladet om Sognefjordsturen. 

• Alice skriver om at genoplive grillaften, transportforsikring, oprydning køkken. 

• Alice skriver en kalender om de næste måneders arrangementer 

• HUSK: Alle arrangementer skal også stå på hjemmesiden 

• Deadline til Vel roet er 1. august. 

 

Rotøj 

• Status. Det varer ikke længe. Klubben bør give instruktørerne en jakke. Poul og Stina finder en 

egnet model. 

Næste møde. 22. august.  

 

Evt.  

• Mail fra Mette Grau om evt. nøgle til kajakklubben på Holmen. Vi spørger Mette om hun vil tage sig 

af det. Evt. Alice 

• Daglig oprydning af klubstue, køkken 

• Yderdøren skal ikke stå åben. Slet ikke med snor. BKC er utrygge ved et meget åbent hus. 

 For referat: Alice 


