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Formand

Alice Larsen

28 91 32 90

formand @
bryggensroklub.dk

Næstformand - udlån af
både

Poul Jensen

52 39 01 87

poujen @ hotmail.com

Kasserer - udlejning af
klubhus

Erik Nielsen

23 43 63 34

kasserer@bryggensrokl
ub.dk

Kaprochef - udlån af
både til SPP

Michael Olesen

21 65 23 61
42 40 88 65

michealolesen_4 @
msm.com

Rochef

Stine Bols

22 84 13 43

stinebols @gmail.com

Sekretær

Magnus Dauv

magnusdauv@bryggen
sroklub.dk

Suppleant til
bestyrelsen

Kirsten Jensen

kilyje@hotmail.com

Suppleant til
bestyrelsen

Stina Styker

Suppleant til
bestyrelsen

Charlotte Wulff

21 60 82 64

wulff.charlotte
@gmail.com

Ungdomsleder

Vibe A. K. Jørgensen

20 75 90 45

vibe.akj @gmail.com

Universitetsroning

Bjørn Dohrn Petersen

Hus- og parkforvalter

Charlotte Wulff

Materialeforvalter

Karsten Felland

32 51 63 61
51 53 63 61

karsten.felland@gmail.c
om

Formand for
Støtteforeningen GAS

Inger-Lise Sidenius
Sisser

20 71 83 08

ilsidenius@hotmail.com

Oldfrue

LEDIG

LEDIG

LEDIG

Webmaster

Claus Larsen

21 68 90 65

webmaster
@bryggensroklub. dk

Redaktør af Vel Roet

Emelie Westzynthius

22 43 66 76

velroet @
bryggensroklub.dk

Uden for bestyrelsen

unironing@bryggensrok
lub.dk

Tlf. 20530180
Bank: Arbejdernes Landsbank Konto : Reg nr 5325 konto 0250141
Www. bryggensroklub.dk
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Kære Roklubben SAS – nu Bryggens Roklub
Vi ønsker dig et stort l lykke med de 70 år.
Du er jo en agtværdig ældre klub – selvom du ser så ung ud. Du så
dagens lys i 1951 – som rmaklub. De første mange år lå du tæt på
lu havnen ude ved Øresund – og det var der mange goder ved, fx var
strømmen ganske gra s takket være et kabel under hegnet. Hvis der
manglede noget i klubben kunne det al d ska es fra lu havnen. Du var
også kendt i hele Kredsen for de gigan ske Sankt Hansfester og
Træ estævner.
Ved de 40 år kom du ind i en midt-livs krise, idet Øresundsforbindelsen
skulle anlægges tværs gennem klubben. Heldigvis var Sojakagens Roklub
næsten lukket, så deres lokaler kunne overtages. Den gamle bådehal
brast og en ny blev bygget, og så var du ellers i gang.
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Ad åre blev det l at du kunne optage ”almindelige” medlemmer, da SAS
begyndte at fyre i bunkevis og der ikke kom ere derfra. Bryggen blev
mere og mere bebygget og med det steg også medlemstallet. Så blev de
gamle lokaler for trange og ”klemte om ho erne”.
Gode folk tog sig af at planlægge nye lokaler. Der blev indgået a aler
med naboklubben BKC – de gode folk holdt mange møder – der blev let
og et og så gik din make-over i gang.
Så nu e er nogle år uden lokaler men med Corona er du opstået som en
fugl Phønix. Du er blevet en super ot klub med et nyt navn, hvor vi alle
kan trives.
Og indimellem – ror vi
——————————————————
Tak l Jan Peter de Baan og Me e Grau!
Humoris sk sans er et gode! Festen den 25. september var fantas sk!
Dejlig mad og gode venner; selv redaktørens lidt “sarte mave” frydede
sig…
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Universitets Race i Odense

Lørdag d. 16. oktober skulle der have været Copenhagen Harbour Race, men det
blev a yst da man ikke kunne for sikkerheden i havnen især for 8+ løbet. Men så er
det jo dejligt at man i Odense Roklub tænkte at så skal vi da have et 8+ race her i
stedet for. De e var for at få Universitets roning mere i gang end det er, her er
Aalborg roklub lidt foran.
Vi k pakket vores O ar på trailer og kørt l Odense, vi ankom alle sammen lørdag
formiddag k samlet båden igen, k lidt frokost og e er et overstået
mandskabsmøde var det bare med at komme på vandet.
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Jeg har aldrig været på Odense Å og ro eller for den sags skyld slet ikke styret der,
det er et 6km langt løb og åen snor sig, men der l gengæld dejlig bred så der er
plads l overhalinger, hvilket vi også kom l.
Vi startede sidst da man også ror med handikap (som i SPP) men ret hur gt
overhaler vi den første O er og halvvejs overhaler vi den næste O er og det giver
lidt på selv lliden at overhaler to båden, men vi havde da aldrig troet at vi skulle fra
Odense med en Sølvmedalje og vi roede 3. bedste d.
Der var stor fokus hele vejen fra start l mål, Super roet.

Kaprochefen
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________________________
Beretningen fra støtteforeningen GAS

Formandens beretning for år 2020.
Generalforsamlingen i februar 2020
var velbesøgt, coronaen var i sin spæde vorden, og det gamle klubhus stod endnu.
Alligevel var det en lidt speciel generalforsamling, formand gennem 24 år, Lis Krøner,
takkede af som formand, men absolut ikke som det super aktive medlem, Lis er i både
roklubben, onsdagsklubben og GAS.
Uden de store sværdslag, måske mest med mig selv, blev jeg foreningens nye formand.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer fortsatte, Claus Larsen blev ny suppleant.
Den nye bestyrelse k mange gode tips, til det videre arbejde, ikke mindst hvordan får vi
ere medlemmer.
Aftenen sluttede med dejligt pølse/ostebord og socialt samvær.
Bestyrelsen tog straks fat på arbejdet, det administrative i forhold til banken samt
hvordan får vi fat i ere medlemmer eller skabt arrangementer, der kreere penge i
kassen.
Udfordringen med at skaffe nye medlemmer er blev drøftet. Det er en balancegang, da
det vil være en dårlig forretning for roklubben, hvis medlemmer der betaler passivt
kontingent eller måske aktivt k den idé, at nu kunne de jo bare være medlemmer af
GAS. Ved årsskiftet talte foreningen 34 medlemmer.
11mar 2020 blev landet ramt af lookdown, hvilket i første omgang betød a ysning af den
planlagte travetur til CopenHill.
I det tidlige forår gik byggearbejdet med det nye klubhus igang. Den udfordring var der
taget højde for, i forhold til vores grill GAS arrangement.
Roklubben Øresund, med Hanne i spidsen, stillede deres lokaler til rådighed.
Søndag 09aug, var en af de rigtig varme og solrige dage. Arbejdsholdet måtte ud i en
helt ny øvelse - solafskærmning, inden der blev dækket op i gården.
Mikkel og Frede svedte ved grillen, Gunhild og Lene havde fremtryllet en lækker salatbar,
ligesom baren bød på den traditionelle Bloody Mary mm.
30 glade gæster heraf 4 friske børn, hygge sig og greb til lommerne, så Alice og Claus k
hurtigt solgt ud af lodderne.
Igen var det Rema 1000, Jysk og Pingvino der var hovedsponsorer ligesom mange
medlemmer havde bidraget.
I det otte vejr, var der også go gang i de kendte discipliner, fodbold, dart og ringspil. De
stolte vindere blev dekoreret med de otteste hjemmegjort medaljer.
Tak til sponsorer og for jeres opbakningen til arrangementet, som blev en dejlig og
indbringende dag.
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Årets Thorkild, er en vandrepokal, der hvert år tildeles en aktiv ungdomsroer, der har
ydet en helt speciel indsats.
Ved standerstrygningen, overrakte jeg pokalen samt 300,00 kr til Mikaela Kæstel-Bjerg,
som gennem 2 sæsoner, har vist at det er roning hun vil, da hun faktisk er den eneste på
holdet.
Selvom mit håb er at skaffe ere medlemmer, er det desvære gået den forkerte vej.
Først mistede vi Kurt Jørgensen, der gennem hele sit medlemskab har været særdeles
aktiv i roklubben og GAS.
En af de helt gennemgående pro ler i både roklubben og GAS, Bodil Kjærsgård, tabte
ligeledes kampen mod kræft
Revisor i GAS og min mand Keld Mølgård, har vi også sagt farvel til.
Just Holm, der har udfyldt mange poster og sat meget igang, takkede af, efter et lang liv,
hvor roklubben altid havde en plads i hans hjerte.
Lad os sammen holde 1 min stilhed for de 4.
Hen over vinteren 20/21 har coronanedlukning, igen lagt en dæmper på alle vores
aktiviteter.
Generalforsamling afholder vi derfor først iaften. Dette års travetur og grill-gas er
desværre ikke afholdt.
Nu er vi her, i det otte nye hus og den kommende bestyrelse, vil ta' fat på opgaven med
at holde liv i foreningen og diverse arrangementer, med go energi - ikke mindst fra jer!
Til sidst skal der lyde en tak til forenings medlemmer, for jeres engagement, og ikke
mindst til bestyrelsen for et godt teamwork i en udfordrende periode.
Erik Nielsen
Dirigent

Inger-Lise Sidenius
Formand

Bent Beltoft
Kasserer

Lene Cor tsen
Bestyrelsesmedlem
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Generalforsamling i GAS onsdag d. 22. Sept 2021
Det var første gang, at GAS brugte det nye hus, så før
generalforsamlingen bød GAS på et glas bobler på den nye
terrasse.
Selve generalforsamlingen begyndte kl. 18.30. 24 medlemmer af
GAS deltog.
Valg af dirigent
Inger-Lise Sidenius (Sisser) bød velkommen og foreslog Erik
Nielsen som dirigent. Erik blev valgt med akklamation og
konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Formandens beretning
Vedlægges
Regnskab
Kasserer Bent Beltoft gennemgik regnskabet og dette blev
godkendt. Bent foreslog uændret kontingent: kr. 100
Overskud : kr. 8.498
Indkomne forslag, herunder disponering af midlerne.
Der var fra Roklubbens bestyrelse indkommet forslag om at GAS
ydede et tilskud til op til kr. 300.000 til hjælp til indkøb af to nye
både.
Erik Nielsen gennemgik regnskabet for indkøb af bådene – tilskud
fra fonde og tilskud fra GAS.
Der var spørgsmål fra Frede vedrørende leveringstid.
Det drejer sig om to både, en to-åres og en fire-åres inrigger til
levering i løbet af 2022 - 2023
Der var supplerende positive kommentarer fra Pia Madsen og Kurt
Thyregod. og fuld opbakning til forslaget, som blev enstemmigt
vedtaget.
Valg af bestyrelse
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Bent Beltoft ønskede at stoppe som kasserer.
Jan Peter De Baan havde sagt ja til at modtage valg som kasserer
og blev valg med akklamation.
Lene Corfitsen modtog genvalg som bestyrelsesmedlem
Som suppleant blev Gunhild foreslået, hun modtog valg og blev
valgt med akklamation.
Kristian Bøckhaus blev valgt som revisor
Kurt Thyregod blev valgt som revsorsuppleant.
Evt.
Sisser takkede Bent Beltoft for sit arbejde
som afgående og tidligere kasserer og tidligere formand for GAS
Han modtog en flaske vin.
Sisser omtalte endvidere fremtidige aktiviteter – evt. ture og GAS
grill og muligheden for at skaffe flere medlemmer til GAS.
Generalforsamlingen afsluttedes af Erik og der råbtes tre lange og
tre korte Hurra for GAS.
Efter generalforsamlingen havde Sisser lavet en svær tipskupon
quiz, som blev vundet af Lis og Mette på førstepladsen og Pia på
andenpladsen.
Aftenen fortsatte med en fremragende buffet, som Kurt og Dorte
Thyregod havde lavet. Kurt havde også leveret vinen, der blev
solgt med tilskud til GAS.
En rigtig hyggelig og god generalforsamling.
Referent Lene Corfitsen
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Miniroerdag blev afholdt den 12.9.2021

Dejlig dag med godt vejr, ifølge
de mange små og store,
fremmødte.
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Kalender:
TIRSDAG den 26.10:
Medlemsmøde. For alle
LØRDAG den 30.oktober
Standerstrygning:
Rotur starter kl 11.00. Standerstrygning kl 16.00; vi mødes over en lille en.
Aften:
Fællesspisning og uddeling af idspræmier
MANDAG den 1.11: starter ergometer—træning og ro—spinning
TORSDAG den 4.11. 2021
By- Orienteringsløb kl 18:00 - 21:00
TORSDAG den 11.11.2021
Klubaften med pølser, m.m
Kl
19:00 - 21:00
LØRDAG den 27.11 kl 12:00 Søndag den 28.11
kl 9:00:
Udlejning af klubhus til Anders Bjørneboe.
Der afholdes julefrokost den 4.december kl.16. Se opslag i klubstuen.
Lørdag den 18. december kl 18:30
Julestue
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.
JULESTUE i Bryggens Roklub
2022 klokken 18:30

Tradi onel
LØRDAG den 18. december

Selvfølgelig fortsæ er vi den gamle tradi on med ”julestue” i din Roklub sidste lørdag inden jul
Vi skal tradi onen tro have gule ærter i stor gryde, med fedt æsk og sul, medisterpølse, stærk
sennep ,rødbeder, rugbrød, brændevin og juleøl, Lis’s pandekager m/is og solbærrom, juletræ (pyntes først
i december af de unge) røde duge på bordene, sange og dans om træet i en pyntet stor ny klubstue. Vi
skal løbe ”nu er det Jul igen” rundt i det nye hus, nyde hinandens selskab, levende lys i vinduerne,
ankomst af jule-mand/kone som har gaver med, god snak og masser af hygge.
HUSK at lmelde dig på Rokort senest onsdag den 15.dec. Giv også gerne besked på telefon hvis du kan
hjælpe før, under og e er festen.
Prisen for alt de e bliver som sædvanligt igen i år yderst rimelig, og drikkevare kan købes l klubbens
sædvanlig priser.
Husk at medbringe dit gode humør og en
gave l ca. 30,-kr.
For festudvalget

Erik og Karsten 51536361
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VELKOMMEN til nye ro-spinnere og flere nye aktive medlemmer i 2021:
Mathias Ryberg
Hans Halvorson
John Halvorson
Emilie Bloch
Alice Juhl (er tilbage fra udlandet)
Daniel Ward (er tilbage i Kbh)
Magnus Adrian Rosleff (rospinner)
Lars Nordestgaard Pedersen (rospinner)
Klaus Blak Rasmussen (rospinner)
Stinne Egolm (rospinner)
Tag godt imod vores nye aktive medlemmer.
Erik Nielsen

Støt din roklub og få samtidig et skattefradrag
Bryggens Roklub modtager gerne gaver til vedligehold eller nye ting til roklubben
eller det nye klubhus, så store som små donationer er velkomne.
For at en donation kan blive fradragsberettiget for giveren, skal giveren oplyse CPR-nr. og adresse
ved donationen, og med ønske om at pengegaven skal doneres til Bryggens Roklub.
Donationer kan gives anonymt.
Beløbet som en donor donerer må ikke være betaling for opnåelsen af en rettighed. Eksempelvis
betaling af kontingent, bådleje eller deltagelse i arrangementer.
Sidste frist for at lave en donation er den 23. december, hvis beløbet skal tælles med i 2021.
Se roning.dk under DFfR Gavegiro.
Kasserer, Erik Nielsen
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Så starter roklubbens BY-Orienteringsløb med efterfølgende spisning den første torsdag i
vintermånederne. Det vil sige 4. november, 2. december, 6. januar, 3. februar, 3. marts, 7. april.
Tilmelding på roklubbens hjemmeside under ”book en aktivitet” og mødested er Bryggens Roklub
kl 18. Deltagerne starter med enkeltstart efter indtegning af rute, som løbsudlæggeren Søren Uldall
har lagt. Ruten er ca 5-6 km lang. Der skal minimum deltage 8 personer. ALLE kan deltage,
løbende, gående, gående i par, grupper.
Efter løbet samles vi til summen og spisning ca kl 20. Det er Mette Grau der står for en dejlig ret
mad.
Tilmelding på roklubbens hjemmeside under ”book en aktivitet”.
Erik Nielsen

Køb af nye inriggerbåde og single sculler samt årer.
Bestyrelsen har drøftet behovet for nye inriggerbåde. Der er behov for 1-2 nye 2-åres og 4-åres
inriggere, da vore ældste både er meget gamle, slidte og lidt utætte.
Der er derfor søgt fonde til hjælp af købene, og vores støtteforening GAS har vedtaget at kunne
hjælpe med et pænt stort kontant beløb.
Købene vil blive taget op til godkendelse på generalforsamlingen i februar 2022.
Desuden har roklubben fået en sponsoraftale med SparNord til køb af en single sculler og 3 sæt
årer.
Erik Nielsen
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21NYT FRA LANGTURSUDVALGET
Langtur l Sogne orden, Norge, 9. – 16. juli 2022 (uge 28)
I samarbejde med Københavns Roklub og Amager Ro- og Kajakklub (ARK) er der mulighed for 12
roere fra Bryggens Roklub at komme på langtur i det fantas ske ordlandskab omkring
Sogne orden. Vi ror i re 2-åres inriggere, og vi starter og slu er lørdag. Der skal være mindst 1
langtursstyrmand i hver båd. Rodagene vil være på 30-40 km, men det beror på den konkrete
ruteplanlægning, som ikke er gennemført endnu. Og der kan jo beslu es en overliggerdag.
Udover krav om et passende antal langtursstyrmænd og at alle roere skal kunne ro mange km.
ere dage i træk, så skal man være opmærksom på, at særligt llægninger kan være udfordrende.
Af andre udfordringer skal nævnes, at det på lange stræk ikke vil være muligt at gå i land, så det
kan være nødvendigt at kunne holde sig eller sse i et øsekar. Det er jo en stor ord, så man skal
også være forberedt på, at vind og vejr kan give vanskelige forhold.
Prisen inklusive overnatning (ikke telt) og mad skønnes at blive ca. 5.500 kr. pr. deltager. Det kan
nok gøres billigere, hvis man vil ligge i telt, og madudgi en beror jo også på, hvor meget man
medbringer hjemmefra.
Hvis der er lstrækkelig interesse, vil der blive bindende lmelding medio december med
indbetaling af et acontobeløb på 1.000 kr., der ved a ud ikke lbagebetales fuldt ud, idet
klubben allerede har udgi er l bådtransport, bookinger m.v.
Det forventes, at nogle af deltagerne medvirker l detail-planlægningen af turen. Der vil som
udgangspunkt ikke blive arrangeret fælles transport l og fra startstedet, men overnatning
bookes af planlægningsgruppen; og det haster med at få booking af overnatning på plads.
Så hvis du er interesseret, så skriv en mail l wul .charlo e@gmail.com senest lørdag den 20.
november. Og angiv gerne, om du er langtursstyrmand eller ej.
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