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I dette nummer kan du bl. a. læse om Sved På Panden, Miniroerdag, Roklubben fylder 70 år, referat fra 
generalforsamlingen og fra det seneste møde i bestyrelsen. Og vi varmer op til klubbens 70-års fødselsdag. 
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Referat generalforsamling for Roklubben SAS  

Torsdag d. 17. juni kl 19:30  

Generalforsamlingen afholdes i fælleslokalet Islands Brygge 159, efter gældende 
Corona-regler. Vedtægterne kan ses på klubbens hjemmeside 

0. Valg af dirigent  
Bestyrelsen foreslår Claus Larsen. Valgt ved applaus.

Claus konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til klubbens 
vedtægter.


1. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
Formand Alice Larsen aflagde beretning, der suppleredes af næstformand og 
byggeudvalgsrepræsentant Poul Jensen med status på klubhusprojektet. Se vedlagte 
bilag.


Der blev holdt et minuts stilhed, mens vi mindedes 4 trofaste og dedikerede medlemmer, 
der afgik ved døden i 2020. Kurt Jørgensen, Bodil Kjærsgaard Jørgensen, Keld 
Meldgaard og Just Holm. Æret være deres minde.


Der var spørgsmål fra salen til klubhus-statussen

Vil man risikere ikke at kunne bruge huset i hele den periode , hvis vi ender i en 
voldgiftsag? - Nej, det er stærkt usandsynligt. 

Hvem tog beslutningen om at ændre fra stål-skelet til ren trækonstruktion? - (svaret fik 
referenten desværre ikke fat i. Uddybning kan fås hos Poul, hvis man har behov for det.) 
Har bådehallens brandsikringsstatus konsekvens for ibrugtagning af klubhuset? - Nej, det 
er to forskellige elementer.


Beretningerne blev vedtaget med applaus.


2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for det forløbne år.  
3. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.  
4. Fastsættelse af kontingenter.  

Kasserer Erik Nielsen fremlagde punkt 2, 3 og 4 under et samlet punkt. 


Der var som altid en del ind- og udmeldelser i 2020. 34 udmeldelser og 28 indmeldelser. 
Altså ca status quo, og ikke en medlemsflugt, som man kunne have frygtet pga 
coronarestriktionerne og de begrænsede muligheder for ro- og klubliv.

Få indtægter på øl og vand-salg, udlejninger osv pga corona og manglende klubhus.

En del flotte donationer fra medlemmer via DFfR, samt fra Velux-fonden og fra DIF (nye 
køkkener).

4 nye romaskiner taget i brug.


Samlet set et underskud, primært pga husbyggeri.
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Budget 2021 
Selvom vi ikke har taget klubhuset i brug, er der nyt i forhold til aftale om deling af 
driftsomkostninger til el, vand, renovation osv med BKC.

Rengøring i det nye hus bliver professionel.

Fonde søges til stadighed til hus og til nyt materiel.


Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 


Regnskab, budget inkl. kontingentfastsættelse enstemmigt vedtaget.


5. Disponering af Roklubbens midler.  
Det er håbet og forventningen, at regnskabet 2021 går i 0. Hvis det i værste fald ikke gør, 
ønsker bestyrelsen at have råderet på optil 700.000kr til byggeriet. 

Dette for at imødegå behovet for en ekstraordinær generalforsamling, hvis behovet 
skulle opstå. 

Det er betinget, at pengene kun skal i spil hertil, hvis andre muligheder er udtømt. 

Dette gav generalforsamlingen tilsagn til.


6. Indkomne forslag:      
Bestyrelsen foreslår at klubben skifter navn til Bryggens Roklub.       
Vedtægternes §1 og §2 ændres i overensstemmelse hermed.  
Vedtægtsændringerne skal vedtages med 3/4 af de tilstedeværende medlemmer.


Bestyrelsen begrunder ønsket om at skifte navn med en oplevelse af, at flere fra 
lokalområdet tolkede klubbens navn som udtryk for, at man skulle have et bestemt 
tilhørsforhold og derfor valgte andre klubber, samt at navnet, trods forklaring om at der 
ikke længere var tilknytning til firmaet SAS, stod i vejen ved søgning af fonde o.l.


Livlig diskussion om navnevalg, konsekvenser, alternative navneforslag..


Ændringsforslag at omdøbe klubben til Havnens Roklub. 2 stemte for. Forslaget faldt. 

Bestyrelsens oprindelige forslag 28 stemte for. 3 imod. 5 stemte hverken for eller imod.

Bryggens Roklub er det fremtidige navn for denne roklub (tidligere Roklubben SAS)


7. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter i henhold til vedtægterne.  
Formand: Alice modtog genvalg 
Kasserer: Erik Nielsen modtog genvalg 
Rochef: Stine Bols modtog genvalg 
Bestyrelsesmedlemmer: Vibe Jørgensen var ikke villig til genvalg. Michael Olesen og 
Poul Jensen modtog genvalg. Magnus Dauv blev ny-valgt.

Suppleanter: Charlotte Wulf modtog genvalg. Stina Styker og Kirsten Jensen blev 
nyvalgt. 
Revisorer: Torben Møltoft Christensen og Søren Uldall modtog genvalg. 
Revisorsuppleant: Anders B modtog genvalg. 

8. Eventuelt.  

Marianne Barfod ønsker at videregive redaktørkasketten for bladet “Vel Roet”
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Emelie W. tager stafetten op. Vi ønsker god vind, og takker Marianne for det gode 
arbejde i klubbens tjeneste. 


Rokort - vær obs på, at det er de rette folk, der bliver skrevet ind i ro-kort. Vi har flere 
gengangere på fornavnsfronten, og det opleves, at der bliver valgt forkert efternavn. 


Således opfattet 
Vibe  A. K. Jørgensen  

Formandens beretning 2020 
Det har været et mærkeligt år. Kort tid efter sidste generalforsamling lukkede 
Danmark og verden ned. Det var det smukkeste forår rent vejrmæssigt, men vi 
måtte ikke ro! Vi måtte ikke ses. 

Samtidig blev vores klubhus revet ned. Anledningen var god nok. Der skulle bygges nyt i 
samarbejde med Bryggens Kajak Club.  Og da vi alligevel ikke kunne bruge huset på 
grund af corona, så…var det måske meget heldigt.


Endelig, i maj måned, fik vi lov til at ro igen. Kun på faste hold og med afsæbning og 
afspritning i lange baner. Nogen standerhejsning blev der heller ikke. Jo, bestyrelsen 
klarede det, med afstand m.m.


Åbent hus, SPP, og meget andet blev aflyst i gennem sommeren. SPP blev genoptaget i 
eftersommeren, dog uden vores både.Alt dette til trods, fik vi alligevel flere medlemmer, 
ingen udmeldelser men desværre nogle dødsfald. Lad os lige mindes Kurt Jørgensen, 
Bodil Jørgensen, Keld Mølgaard og Just Holm.


Sommeren kom og der blev langsomt åbnet for mere normal roning, huset begyndte at 
tage form så optimismen bredte sig. Der blev afholdt plaskedag for mini-roerne med 
grillpølser og is. Mange større events blev dog aflyst bl.a. Copenhagen Harbour Race, 
men straks var der nogle kvikke ro-chefer der opfandt Sydhavnsdysten med deltagelse 
af de tre lokale klubber, Københavns roklub, Ark og SAS. Dette event har overlevet og 
blev gentaget 1. maj i år. Tak for det.


Universitetsroningen er kommet for at blive og har givet klubben en tiltrængt 
indsprøjtning af yngre medlemmer. Det ser for nuværende ud til at være noget af en 
succes, så vi må måske fordele roningen på flere dage for at have både nok.


Sommersæsonen sluttede med en standerstrygningstur rundt i havnen. Der skulle findes 
poster, efter nogle fotos, der efterfølgende skulle give et ord. Alle hold løste opgaven. 
Ingen fest, men en lille en til halsen. Poul strøg standeren.


Vintersæsonen startede med rospinning i bådhallen. Desværre ikke i huset, da det ikke 
var færdigt. Desværre gjorde corona, at det hele lukkede ned igen. Ingen rospinning, 
ingen fester, ingen BKC løb, ingen orienteringsløb. Alle var spærret inde i hver deres lille 
boble. Aldrig har vinteren føltes så lang.
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Klubhusets færdiggørelse er også trukket rigtig langt ud. I skrivende stund ved vi endnu 
ikke hvornår vi kan overtage det. Det har skabt masser af frustrationer blandt alle 
medlemmerne i de to klubber, men jeg ved at der bliver arbejdet meget hårdt for at få 
løst problemerne fra byggeudvalgets side.


Lige nu er sommersæsonen godt i gang. Der bliver roet rigtig meget. FUT- roning og 
motionsroning side om side. SPP er lige startet. Igen uden mad, både på grund af 
corona og manglende klubhus.


  
Alice Larsen, formand for Roklubben SAS 

En kort status på klubhusbyggeriet pr. 17. Juni 2021
Vi havde i forgårs en uformel gennemgang af udbedringen af de konstaterede 
mangler, og det var tilfredsstillende for byggeudvalget. Derfor kan Logik 
færdigmelde udbedringen over for vores rådgiver. Det er vigtigt, at 
kommandovejene overholdes, så byggeudvalget ikke pådrager sig noget ansvar. 
Derfor denne proces.  

Med hensyn til de mangler, som går ud på, at 
Logik ikke har udført det arbejde, som 
fremgår af kontrakten, herunder etablering af 
en faskine, en rampe til kørestolsbrugere på 
nordsiden af huset, en overkørsel til P-plads 
m.v. er det byggeudvalgets opfattelse, at det 
er ok, at arbejdet ikke er udført, idet det 
enten ikke er nødvendigt, er umuligt, eller er 
uhensigtsmæssigt, samt at der for visse af 
forholdene er udført noget andet i stedet. 

Disse mangler er dog kapitaliseret, da der 
bør være fradrag i entrepriseudgifterne, da 
det jo har været blandt det, der er givet 
tilbud på. Kapitaliseringen er til brug for en 
eventuel forligsforhandling til slut, hvor vi 
skal kigge på, hvad vi vil betale til slut på den 
sidste faktura fra Logik.


Med hensyn til branddelen, så har sagen var 
i proces i flere måneder. Det vil sige, at den 
brandredegørelse, som Logik har indsendt til 
afløsning af den oprindelige redegørelse, 
fordi projektet er blevet ændret (fra stål 
obstruktion til trækonstruktion), var forkert 
eller i hvert fald ikke fyldestgørende og skulle 
ændres eller justeres, så den passede med 
det udførte arbejde (as built). 
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Dette har bragt vores egen rådgiver/brandrådgiver i tvivl om det, der er bygget, nu også 
overholder de stillede krav til brandsikring. Dette har kommunen ikke i første omgang 
været opmærksom på, da den nye redegørelse af formelle grunde er lagt på 
dokumentssamlingen på sagen (entreprenøren oplader selv de relevante dokumenter på 
kommunens platform) på en forkert måde, hvilket har betydet, at brandredegørelsen 
(den nye) ikke er blevet behandlet. Dette er den nu ved at blive. 


Flere bump 
Dog først efter det bump på vejen, at der skulle en fornyelse af ejerfuldmagten fra 
Københavns Ejendomme Og Indkøb (KEID) til, før kommunen ville realitetsbehandle 
sagen. Det er nu på plads (ikke mindst på grund af byggeudvalgets mellemkomst), og 
kommunen er undervejs med en afgørelse af, om den midlertidige 
ibrugtagningstilladelse, som vi jo har fået men af juridiske grunde ikke udnyttet, skal 
fastholdes eller trækkes tilbage. Det afventer vi nu, og forventningen er, at en afgørelse 
af, om vi kan tage huset i brug eller vente yderligere, kommer inden for et par uger. I den 
forbindelse har kommunen i øvrigt oplyst, at man overvejer at udtage huset til kontrol, 
sådan at det også gennemgås af bl.a. kommunens brandberedskab.


Med hensyn til brandsikring af bådhallen venter vi fortsat på et forslag fra Logik. Dette 
kommer ikke, før de øvrige brandforhold er afklaret. Men det er også en del af 
kontrakten, som ikke er udført. Den vil vi dog forlange udført 100 % og skal ikke som 
udgangspunkt indgå i den forhandling, der skal være om de øvrige forhold.


Udover disse forhold, men selvfølgelig som en del af det hele, er der sideløbende et 
udestående med vores rådgiver, som har præsenteret en meget stor ekstraregning, som 
står i misforhold til det, som rådgiveren har leveret. En ekstra kamp i kampen, så at sige. 
Hvor den lander, ved jeg ikke, men vi gør, hvad vi kan for at nedbringe beløbet. 

Næstformand  Poul Jensen 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Amager Regatta 2021 

Amager Regatta 
Blev afholdt lørdag den 28. august. Bryggens Roklub deltog i 16 løb 
og scorede fire første pladser, syv andenpladser, fire tredjepladser, 
fire fjerdepladser og én femteplads. 
 Løb    

ARK Dragør SAS B&W Øresun
d

Øresund 
Ældre roere

I 
alt

1   Piger singlesculler 1 2 0 0 0 0 3

2   70+ 4-åres 0 0 2 0 1 1 4

3   Drenge singlesculler 1 2 1 0 0 0 4

4  Oldboys 4-åres 2 1 2 0 1 0 6

5   Dame singlesculler 1 2 3 0 0 0 6

6   Ungdom blandet 4-åres 1 2 0 0 0 0 3

7   Herrer 2-åres 2 2 2 1 1 0 8

8   Oldgirls 4-åres 3 1 1 0 0 0 5

9   Kanin Herre 2-åres 2 1 2 1 0 0 6

10  Herre singlesculler 2 2 2 0 0 0 6

11  Damer 4-åres 3 1 3 0 0 0 7

PAUSE

12   60+ blandet 4-åres 1 1 2 0 1 0 5

13  Kanin damer 2-åres 2 2 1 0 1 0 6

14  Mix 4-åres med max. 2 
herre 3 1 2 1 1 0 8

15  Grand Oldgirls 2-åres 3 1 1 0 1 0 6

16  Grand Oldboys 4-åres 2 0 3 0 1 0 6

17  Damer 2-åres 3 1 3 0 0 0 7

18 Herrer 4-åres 3 1 2 0 0 0 6

8

70+ 4-åres Hold Placering

bane 1

bane 2 SAS 1 1

bane 3 Øresund 2

bane 4

bane 5 SAS 2 3
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OldBoys 4-
åres

Hold Placering

bane 1 SAS 2 3

bane 2 ARK 1 1

bane 3 Øresund 4

bane 4 SAS 1 2

bane 5

Senior 2-åres 
herrer

Hold Placering

bane 1 SAS 2 2

bane 2 ARK 1 1

bane 3 SAS 1 4

bane 4 Øresund 5

bane 5 Dragør 1 3

Old-girls 4-
åres

Placering

bane 1

bane 2 SAS 1

bane 3 ARK 1 2

bane 4 Dragør 4

bane 5 ARK 2 3

Kanin	2-åres	
herrer

Hold Placering

bane 1

bane 2 ARK 1 3

bane 3 SAS 1 1

bane 4 B&W 2

bane 5 SAS 2 4
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Senior 4-åres 
damer

Hold Placering

bane 1 ARK 2 3

bane 2 SAS 1 2

bane 3 ARK 1 1

bane 4

bane 5 SAS 2 4

60+ blandet  
4-åres

Hold Placering

bane 1

bane 2 Øresund 3

bane 3 ARK 1

bane 4 SAS 1 2

bane 5 SAS 2 4

Kanin 2-åres 
damer

Hold Placering

bane 1

bane 2 Dragør 4

bane 3 Øresund 3

bane 4 SAS 2

bane 5 ARK 1

Mix 4-åres Hold Placering

bane 1 ARK 2 2

bane 2 SAS 1 1

bane 3 B&W 4

bane 4 Øresund 5

bane 5 ARK 1 3
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Vel roet 

11

Grand old 
girls 
2-åres  (50 år)

Hold Placering

bane 1 ARK 2 1

bane 2 Øresund 4

bane 3 SAS 3

bane 4 ARK 1 2

bane 5 Dragør 5

Grand old 
boys 
4-åres (50 år)

Hold Placering

bane 1 ARK 2 3

bane 2 SAS 1 2

bane 3 ARK 1 1

bane 4 Øresund 4

bane 5 SAS 2 5

Senior 2-åres 
damer

Hold Placering

bane 1 SAS 2 4

bane 2 ARK 1 1

bane 3 ARK 3 5

bane 4 SAS 1 2

bane 5 ARK 2 3

Senior 4-åres 
herrer

Hold Placering

bane 1 SAS 2 3

bane 2

bane 3 ARK 1 2

bane 4 SAS 1 1

bane 5 ARK 2 4
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SPP - Sved På Panden 
Sved På Panden 2021 er i fuld gang. Langdistancekaproningen i Sydhavnen og fra 
Hellerup Havn i 9 runder á 10 km er ved at nærme sig sin afslutning efter en fuld 
sæson – kun maden efter hver runde har vi måttet afstå fra! 

Bryggens Roklub deltager under navnet SAS med 4 både:


SAS ”Senior 1” i en 4’er prøver at gentage succesen fra 2019 med uændret 
mandskabsgruppe, der jo ikke bliver yngre: Anders Bjørneboe (fast styrmand), Erik 
Nielsen, Allan Valentin, Jan Hellesøe, Charlotte Wulff og Kristian Bøckhaus. I et enkelt 
løb deltog også Lis Krøner og Jens Lyng, hvilket virkelig skæppede på resultattavlen, da 
kun få både stillede op, og det var hammervarmt!


SAS ”SAS-piloterne”, en 4’er, en herrebåd med Poul Jensen, Michael Olesen, Christian 
Benne, Mads Bjørn Hansen og Kenneth Kronborg. Det går dem rigtig godt.


De nye i år er, at vi har to kvindebåde med:

SAS ”De seje SAS tøser” i en 2’er med Stina Styker, Lisa Scholz og Marie Bergmann.

Båden klarer sig suverænt godt.


SAS ”The Sassies”, en 4’er med Stine Bols, Kristina Colston, Emilie Skærbæk, Tanja 
Pauly, Vita Sackville-Hii og Anita Dalegaard er virkelig på vej op på resultattavlen efter 
nogle tekniske fejl i handicapberegningen.


Afslutningsfesten den 10. september vinker forude!



Charlotte Wulff
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Nyt fra kaprochefen

  
 
 Kaprochef Michael Olesen

Sved På Panden 
Så er vi ved at være ved vejs enden af SPP 2021 men der dog stadigvæk 2 
runder tilbage, og her i skrivende stund fik gennemført runde 7 i Sydhavnen, men 
jeg har ikke resultatet fra denne runde endnu, så den må komme med næste 
gang. Men efter 6 runder ser resultatlisten sådan ud: se side 14 og 15


Copenhagen Harbour Race 

Så sker det igen, efter en Corona plaget rosæson 2020 hvor Copenhagen 
Harbour Race også blev aflyst.  

Så er denne årets sidste regatta programsat igen til lørdag d.16 oktober, og det 
hele forgå her i havnen. Der inrigger, Coastal løb og ikke mindst 8+ løb sidst på 
eftermiddagen. Og det hele sluttes helt sikkert af med en regattafest i 
Københavns Roklub.


Der kommer mere info.
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Kom til MINIROER-DAG søndag 12. september 

Den årlige plaskedag for miniroere, børn op til 11 år, afholdes søndag den 
12. september kl.  
11 - 14. 

Der bliver mulighed for at afprøve en romaskine, være med ude i en robåd, enten 
en inrigger eller en trimmy/Edon båd, fiske med net. Hvis man tør, så kan man 
også svømme med redningsvest.


Der vil være pølser på grillen og is i fryseren.


Familien er meget velkommen!


Tilmelding senest 10. september via Rokort eller til Charlotte Wulff, 

mobil 2160 8264
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Navnekonkurrencen for roklubbens nye navn 
 
Først skal lyde en stor tak til de 7 bidragydere i den 
konkurrence, som bestyrelsen udskrev i oktober 2020, 
og som sluttede i slutningen af november 2020. 
Konkurrencen blev udskrevet med henblik på at klubben 
skulle have et nyt navn, da den navnemæssige tilknytning til 
luftfartsselskabet SAS på mange måde har frembudt en 
række vanskeligheder for roklubben gennem længere tid. 
Som det også blev nævnt i forbindelse med igangsætningen 
af konkurrencen, har både fonde og potentielle nye 
medlemmer haft reservationer over for klubbens navn. For fondenes vedkommende har 
det betydet, at det i flere omgange har været vanskeligt at skaffe fondsmidler bl.a. til 
klubbens byggeri og bådkøb. Navnets indikation af tilknytning til SAS har afholdt mange 
fra at kigge ind og blive medlem af klubben, da man har troet, at det var en lukket klub. 

Det er der heldigvis rådet bod på nu, hvor generalforsamlingen har vedtaget klubbens 
nye navn: Bryggens Roklub. Navnet er foreslået af Dorthe M. Jensen, som hermed har 
vundet præmien på tre flasker god vin. Præmien kan afhentes ved aftale med 
undertegnede.

Der blev gjort rede for begrundelsen for bestyrelsens forslag på generalforsamlingen i 
juni måned. Essensen heraf er, at det valgte navn både adskiller sig helt fra det tidligere 
navn samtidig med, at det indikerer den geografiske beliggenhed.

Selv om denne oplysning kommer meget senere end planlagt, hvilket jeg beklager 
meget, så skal I ikke snydes for de øvrige forslag:


FORSLAG Foreslået af

Bryggens Roklub Dorthe M. Jensen

Roklubben Sport And Sun Just Holm

Sydhavnens Ak=ve Sportsklub Just Holm

Sagasport Roklub Me>e Grau Hansen

Roklubben Sagasport Me>e Grau Hansen

Roklubben ASA Claus Larsen 

Sydhavnens Roklub Flemming Riis og Chris=an Benne 

Hovedstadens Roklub Chris=an Benne

Roklubben Dragehoved Chris=an Benne

Sydhavnspiloterne Chris=an Benne

Vandpiloter Chris=an Benne

Brygge Roklub Tina Reidl
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Roklubben har nu et nyt navn, som vi naturligvis skal vænne os til, men som efter 
bestyrelsens mening passer langt bedre i den tid, vi lever i nu. Der arbejdes nu på at 
finde nye skilte til klubben med en ny skrifttype, så vi også på den måde viser, at vi er en 
selvstændig roklub for alle, der har lyst til at ro. Logoet bliver ikke ændret.


Poul Jensen 

Næstformand 

Referat af bestyrelsesmøde i Bryggens Roklub 
Det er bestyrelsens ønske at medlemmerne skal have adgang til referaterne fra 
bestyrelsesmøderne. Der arbejdes på en løsning, så de fremover findes på 
klubbens hjemmeside. indtil den er klar, kan du læse referaterne her i Vel Roet. 

Referat af bestyrelsesmøde i Bryggens Roklub 
mandag den 9. august 2021 kl. 18. 

Til stede: 
Alice Larsen, Erik Nielsen, Stine Bols, Poul Jensen, Michael Olesen, Charlotte Wulff 
(referent), Stina Styker, Kirsten Jensen 
Afbud: Magnus Dauv 

1. Opfølgning fra sidste møde. 
Ansvarlige for motionsrummet: Michael Olesen, Stine Bols, Christian Benne, Bjørn 
Dohrn. 
Suppleanterne deltager i bestyrelsesmødet og dermed i diskussionerne forud for 
beslutningerne, men har ikke bestyrelsesansvar, med mindre de deltager i møderne i 
stedet for et fraværende bestyrelsesmedlem. 

2.  Roning 
SPP: 11/8 i Hellerup og 18/8 i Sydhavnen (uden mad). 
Amagerregatta: 28/8 i Dragør. Michael deltager i mødet 16/8, hvor der foretages 
lodtrækning. Erik skriver om festen på hjemmesiden med tilmelding(sfrist) på rokort. 
10/10: Løvfaldstur til Esrum Sø. Stine vil bede Øresund stå for arrangementet. 
16/10: Copenhagen Harbour Race 

3. Arrangementer 
4/9: Stina vil gerne leje lokalet klubhuset. Erik skriver det i kalenderen. 
10/9 SPP-afslutningsfest: Det er blevet til, at BR afholder festen. Claus og Alice 
koordinerer. Indbydelse sendes til Kenny, KR, til formidling. Max 150 deltagere. Ca. 250 
kr. pr. person. Ingen fadøl. 
12/9: Miniroerdag (Charlotte) 
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25/9: Klubbens 70års jubilæum afholdes (max 50 deltagere) – Alice vil efterlyse 
arrangører via hjemmesiden og på FB. Indbydelser bør udsendes senest en måned før. 

3/10: Åbent Hus for at tiltrække nye roere. Stine og Kirsten koordinerer. 

Ved klubarrangementer vil det fortsat være sådan, at drikkevarer skal købes til klubbens 
favorable priser. Drikkevarer til eget forbrug må ikke medbringes. Denne politik skal 
formidles til alle medlemmer. Salget er en vigtig indtægt for klubbens. 

4. Materiel 
Efterårets reparationer og istandsættelser: Karsten og Claus anmodes om at lave en plan 
for istandsættelse af inriggerne, så der kan indkaldes arbejdskraft (Alice) 
Der er behov for, at outriggerne skilles ad og efterses: Michael og Bjørn koordinerer og vil 
involvere de unge roere. 

Bestyrelsen drøftede behovet for indkøb af nye inriggerbåde, idet to 4’ere og mindst en 
2’er er meget slidte. Erik oplyste, at fondsfinansiering forudsætter, at man søger før man 
bestiller båden. Erik og Michael vil undersøge mulige fonde og allerede nu sende 
ansøgninger til KV fonden og AP Møller-fonden samt A/S D/S Orients Fond med 
ansøgningsfrist 15/9 (orientfond@amaliegade49.dk). 

Der søges til en Kombi 7 bords 4’er og en 2-årers. 

Til outriggerne indkøber Michael 3 sæt scullerårer og et spændholt.  

5. Økonomi 
Budgettet til indkøb af inventar er på 200.000 kr., heraf er ca. 153.000 kr. disponeret til 
anvendelse i alle lokaler bortset fra motionsrummet.  Inventarudvalget har indtil videre 
bruget 73.000 kr., bl.a. til 35 mødestole, som bestyrelsen nød at sidde på. Stina vurderer, 
at rammebeløbet overholdes.  

Erik oplyste, at der er solgt 52 nøglebrikker. 
Udgifter til materiel, se under pkt. 4. 

6. Det nye klubhus 
Poul oplyste, at det flere gange udskudte møde om mangler/uhensigtsmæssigheder 
afholdes 18/8. Der er indløbet flere medlemshenvendelser herom, som man opdager, når 
man tager huset i brug, fx er skydedørene til køkkenet meget smalle, der mangler (?) en 
hylde i åbningen mellem køkken og klubstue, tagrenderne om terrasserne hælder forkert. 

Poul har efterfølgende oplyst, at han havde et godt møde med Logik: Logik kommer med 
en plan for arbejdet, som vil blive sendt til bestyrelsen. Man var enige om, at der ikke er 
tale om de store ting. Det mest presserende er afløbet i damernes omklædning, som vil 
blive ordnet som noget af det første. Visse af tingene vil blive udskudt til 1 års 
gennemgangen, da de ikke er helt så presserende, fx tagrenden og de evt revner og 
sprækker, der viser sig, når vi først for alvor bruger huset. 

Indretningsudvalget har indkøbt effekter til alle rum, og der er et stort behov for 
arbejdskraft til at sætte ting op på væggene. Opslag på FB (Stina). 
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Bænke til omklædningsrummene kommer 2/9. Borde til klubstuen kommer i ugen 
20-24/9. 
Bestyrelsen er glade for indretningsudvalgets store arbejde. 

Bestyrelsen konstaterede, at med den endelige indretning af huset er følgende i BRs 
halvdel i stueetagen defineret som fællesområde for BR og BKC:  
De to toiletrum, gangen samt motionsrummet (hvor BR nr. 1 og BKC nr. 2).  
Når de har fundet finansiering til det, vil BKC indkøbe to kajakergometre, der skal stå i 
motionsrummet. 

Alice vil bede BKC fjerne den grill, der står på terrassen foran motionsrummet. 

Der er behov for en rammeaftale med BKC om bl.a. en fælles husorden og om 
anvendelse af motionsrummet og dets maskiner og om udlejning/lån af klubhuset. Det vil 
være nyttigt med en kalender, hvoraf det nemt ses, hvornår motionsrummet er optaget.  

Bestyrelsen vil foreslå BKC, at der etableres et permanent samarbejdsudvalg med 
BKC, hvor spørgsmål anvendelsen af huset løbende drøftes. 
Fra BR indgår Alice og Kirsten i samarbejdsudvalget. og i drøftelserne med BKC. Alice 
etablerer et møde med BKC’s formand Tom. Tidligere har også Gerd fra BKC deltaget i et 
indledende møde (september 2020). 

Charlotte har i samarbejde med BKC indhentet et tilbud på rengøring af klubhuset. 
Endnu et tilbud indhentes snarest. Tilbuddet baserer sig på ugentlig rengøring af fælles-
områderne og 14-dages rengøring af BR’s område. Bestyrelsen var mest stemt for 
hyppigere rengøring på BR’s område. Rengøringsbudgettet er 30.000 kr. årligt. 

Bestyrelsen drøftede behovet for skiltning, der begrænser offentlighedens anvendelse af 
roklubbens borde, bænke og bådebroer. Der henvistes til skiltene i ARK. Endvidere 
påpegede Stina, at bruseren ved saunaen måske skulle afspærres. Bestyrelsen 
besluttede, at forslag til ordlyd til skilte sendes til Kirsten. Drøftes på næste møde. 

Stina bad om, at bestyrelsen tager stilling til, hvor medlemmernes rosko skal stå, når de 
ønsker at have dem stående fast i klubben. Erik overvejer et forslag. Endvidere skal der 
foretages en fordeling af de 16 garderobebokse, der sættes op i hvert omklædningsrum. 
Drøftes på næste møde. 

7. Blad/web 
Emelie Westzynthius har overtaget redaktørposten for Vel Roet. 
Bestyrelsen besluttede, at Vel Roet udsendes 4 gange årligt. 1/2 - 1/5 -1/8 - 1/11. 
I det førstkommende nummer med deadline 20/8 bør nedennævnte bidrag indsendes til 
velroet@bryggensroklub.dk samt bestyrelsen@bryggensroklub.dk. 

• SPP-afslutningsfesten (Alice) 
• Jubilæumsfesten (Alice) 
• Miniroerdagen (Charlotte) 
• Resulter fra SPP (Charlotte) 
• Forslag og konkurrence om klubnavnet (Poul) 
• Uni-roning (Michael spørger uni’erne) 
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Referaterne fra bestyrelsesmøderne skal lægges på hjemmesiden, så de er tilgængelige 
for medlemmerne. Alice beder Claus om at finde en løsning. 

8. Næste møde 
Mandag den 4. oktober kl. 18 i Klubhuset. 
  
9. Evt. 
Stine ajourfører udhængsskabets indhold. 

Mødet afsluttet kl. 21:30 

Ref. Charlotte Wulff 18/8 21 

GAS  
GENERALFORSAMLING  

Onsdag, den 22.september 2021 kl. 18.30 
I roklubbens nye lokaler, Rundholtvej 95 

Dagsorden ifølge foreningens love:  

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning  
3. Fremlæggelse af regnskab/fastsættelse af kontingent 
4. Indkomne forslag – herunder disponering af midlerne 
5. Valg af bestyrelse  
6. Valg af suppleant  
7. Valg af revisor og revisor suppleant  
8. Eventuelt/fremtidigt arbejde 
9.

Ref. punkt 4 indkomne forslag/disponering af midler.  
Forslag skal skriftligt indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.  
Mailadr. ILSIDENIUS@HOTMAIL.COM 

Ref punkt 5-7. Der skal nye kræfter til i bestyrelse, bl.a. da vores kassere ønsker at gå på 
”pension”. Mød trygt op, bestyrelsen har emner i ”kikkerten”. 

21

mailto:ILSIDENIUS@HOTMAIL.COM


Vel Roet August - Oktober  2021

Kalender 
Sved På Panden (SPP) + Fest
fredag 10. september kl. 17:00 - 23:30
Bryggens Roklub

Mini-roer-dag
søndag 12. september kl. 11:00 - 14:00
Bryggens Roklub

G.A.S. generalforsamling
onsdag 22. september kl. 18:30 - 21:00
Bryggens Roklub
Generalforsamling i støtteforeningen G.A.S. med efterfølgende 
spisning.

70 års jubilæum
lørdag 25. september
Bryggens Roklub

OKTOBER 2021
Udlejning af klubhus
lørdag 2. oktober kl. 12:00 - søndag 3. oktober kl. 9:00

Udlejning til Thais da Silva. Der må ikke benyttes musikanlæg i 
træningsrummet i lejeperioden.

Åbent hus
søndag 3. oktober kl. 10:00 - 12:00
Bryggens Roklub

Løvfaldstur Esrum Sø
søndag 10. oktober kl. 8:30 - 15:00
Bemærk at turen starter 9:30 ved Fredensborg Roklub
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Bagsiden 
SPP-afslutning 10. september kl. 19 

Som bekendt afholdes der afslutningsfest i vores roklub. Se opslag på 
hjemmesiden, facebooksiden eller SPP´s 
facebookside. 

Men der skal også bruges en masse manpower. 
Der vil blive hængt en liste op med opgaver, som I 
kan skrive jer på. Den kommer i løbet af uge 35.  På 
forhånd tak for hjælpen.


Roklubben bliver 70 
Vi mangler ikke fester. Den næste fest 
bliver roklubbens runde fødselsdag den 
25. september. Der er to, der har meldt 
sig til at arrangere denne fest. Det er 
måske lidt i underkanten. Så hvis du har 
lyst, så henvend dig til Mette Grau, 
Mettegrauhansen@gmail.com, 
21204702, eller Anders Bjørneboe, 
anders.bjoerneboe@gmail.com, 
30531079.


Alice
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Redaktion Emilie Westzynthius/Marianne Barfod.

Næste deadline er 31. oktober 2021.

Alle bidrag modtages med glæde, illustrationer og 
fotos med stor glæde.
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