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Referat af bestyrelsesmøde i Bryggens Roklub 
mandag den 22. august 2022 kl. 18 - 21. 
 
Til stede: Alice Larsen, Gerd Hansen, Poul Jensen, Michael Olesen, Magnus Dauv, Charlotte Wulff 
(referent), Marie Bergmann, Kirsten Jensen samt Stina Styker. 
  
1. Ny hjemmeside 

Claus orienterede om og demonstrerede en ny hjemmeside, MemberLink, som betyder, at vi ikke mister 
nogle af den nuværende hjemmesides faciliteter og får adgang til et egentligt medlemssystem, et 
kontingentmodul samt et regnskabssystem. Driftsudgiften vil ved 200 medlemmer være ca. 5.000 kr. årligt. 
Hertil kommer 4.000 kr. i opstartsudgift. Tiltrådt af bestyrelsen, at systemet anskaffes. Det forventes at 
kunne være i drift pr. 1. november. 
 
2. Arrangementer, aktivitetsplan 

• 27. august: Amagerregatta. Der er tilmeldt 86 personer til middagen. Alice byder velkommen. 

• 4. september: Kanindåb – der er godt 20 tilmeldte. 2019-kaninerne står for dagen. 

• 9. oktober: Løvfaldstur på Esrum Sø fra Fredensborg Roklub. Roklubben Øresund deltager også 

(Langtursudvalget) 

• 23. oktober: Infomøde/åbent hus om vintertræning. Inden da skal der afholdes et ergometer-

instruktørmøde, og der bør være en drøftelse med BKC om anvendelsen af motionslokalet (Poul og 

Michael). Instruktørerne står for dagen. Alice kontakter Kristina om banneret. Omtales på 

hjemmesiden. Poul kontakter Havnefronten for at få en omtale af arrangementet ca. 10 dage før. 

• 29. oktober: Standerstrygning. Der skal arrangeres en rotur med quiz og en standerstrygningsfest. 

3. Materiel 

• Den nye singlesculler, der er sponsoreret af Spar Nord, vil blive døbt 23. august kl. 18. 

• Bestyrelsen besluttede, at vi skal skille os af med Arild og Skjalm. Erik bedes om at søge at komme 

af med dem via annoncering. Lykkes det ikke, vil de blive skåret op. 

• Den nye 2’er inrigger ankommer fra Agerbirk ult. august. (Michael) 

• Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra Jens Lyng vedr. fastholdelse af traditionen med at 

navngive bådene efter SAS’ flyflåde, dvs. alle med ”efternavnet” Viking. Bestyrelsen ønsker 

fremover at anvende navne fra den nordiske mytologi, hvilket ligger i forlængelse af den hidtidige 

tradition samtidig med, at det markerer et skifte som følge af, at vi nu hedder Bryggens Roklub 

samt ligger på Islands Brygge. Charlotte besvarer henvendelsen. 

4. Økonomi 

• Status på overdragelse Erik/Gerd: Gerd har nu adgang til e-boks, men ikke til fælleskontoen med 

BKC. Heldigvis medvirker Erik stadig, så fællesregninger kan blive betalt. 

• Indkøb af musikanlæg: Bestyrelsen tilsluttede sig, at der indkøbes to sæt højtalere til hhv. 

motionsrummet og klubstuen til en pris på ca. 14.000 kr. (Michael) 

• Døren til bådehallen trænger stærkt til fornyelse. Den skal endvidere have kodelås. Michael 

indhenter tilbud hos Logik & Co. 
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5. Hus 

• Logiks plan for udbedringer af huset som følge af et-årsgennemgangen udsendes til bestyrelsen af 
Poul 

• Udkørsel til Rundholtsvej – ikke noget nyt (Poul) 

• Div. serviceaftaler – der mangler stadig en aftale for VVS (Michael) 

• Nyt nøgleskab – Stina finder et eksemplar. 

6. Roere på besøg/overnatning i klubhuset 

På hjemmesiden står ”Overnatning for roere fra andre roklubber koster 50 kr. pr. nat pr. person.” 
Bestyrelsen har på mødet 9. maj 2022 besluttet, at man kan bestille højst to overnatninger i træk. Der er 
enighed om, at disse overnatninger skal finde sted i forbindelse med en planlagt rotur i vores farvand. Poul 
udarbejder forslag til en ny tekst til hjemmesiden. 
 
7. Rotøj 

• Det nye rotøj: Stina oplyste, at 24. august kommer 62 T-shirts, hvilket er tidsnok til Amager 
Regattaen. Hun sørger for, at der bliver meldt ud om afhentning og betaling. Chopar er den nye 
leverandør. 

• Charlotte og Alice gør status over kasserne med SAS-rotøj. 

8. Næste møde 10. oktober  

• Bestyrelsen søger at få overblik over, hvilke beslutninger, bestyrelsen tidligere har truffet om 
kassererens og andre bestyrelsesmedlemmer dispositionsadgang.  

• Indvielse af klubhuset. 

9. Evt.  

• Kassereren vil i samarbejde med Poul sørge for, at nye medlemmer får tilsendt velkomsthæftet 

• System til ophæng af små redningsveste mangler stadig (Charlotte) 

• Gardiner til klubstuen mangler stadig (Charlotte) 

Referent: Charlotte Wulff 

 


