
 
 

Birkerød Roklub- Rudersdal Roklub 
 

Beretning ved ordinær generalforsamling den 25. februar 2014 
 
 
Sæsonen 2014 begyndte med is på vandet, så vi måtte udsætte roningen i en god uges 
tid. Dermed måtte igangsætning af ordningen med en fast turnusordning for alle 
instruktører, der på skrift blev indforskrevet til to og to at være brovagter på de faste 
ro-tider naturligvis også udsættes. Formålet med ordningen er at være til stede for nye 
roere og for at sikre, at bådene kommer af sted med en rimelig fordeling af øvede og 
mindre øvede. Den sikrer også, at der altid er nogen at ro med for de, der møder op, 
for det har ind i mellem været et problem. Vi fortsætter med den ordning i år. 
 
Broen 
Ellers var året i noget omfang kendetegnet ved, at vi fik en ny bro, der flot stod klar 
til sæsonstarten. At NBC Marine ikke havde gjort opmærksom på, og vi lige havde 
overset, at den også skulle have været olielakeret 3 gange, betød at det skulle gøres på 
den tunge måde. Men inden vi fik det planlagt hvem, der skulle møde op hvornår for 
at lakere, havde Jan Sørensen taget sagen i egen hånd, sandsynligvis for at være 
sikker på, at det blev gjort efter forskriftmæssigt. Et stort arbejde som både Rob og 
Jørgen Kleisdorff påtog sig at supplere Jan med. Det var en flot gestus af d´herrer.    
 
Skade på broen 
En borger nær søen mente, at han kunne bruge slisken på broen til en fire 
hjulstrækker og en anhænger med en relativt stor båd på. Det kunne han også, men 
det resulterede i nogle dybe ridser i træværket. Heldigvis blev det set af Peter Person 
fra sejlklubben, og han kunne berette, hvem synderen var. Skaden beløber sig til 22 
000 kroner, som vi med hiv og slæb har fået synderen til at betale til NBC Marine for 
udbedring. Der sker snarest.  Oplevelsen medfører, at vi sætter lås på kæden til 
indkørslen, så det ikke gentager sig, for det er ikke første gang, at nogen tror, at broen 
er beregnet til privat op- og nedtagning af både. 
 
Ting forsvandt 
Desværre forsvandt to store dåser af den indkøbte lak og her i vinter ligeledes 
uåbnede dåser med bådelak til vinterklargøringen. Det er dyre materialer, der godt 
nok har stået frit fremme. Der har aldrig tidligere være problemer med at ting 
forsvinder, men det er der åbenbart nu, og det er en skam, for det skaber utryghed og 
mistro og gør os kede af det. 
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Opfriskning 
Med april solens varme stråler fik vi lidt forårskuller og fik ryddet op i gamle 
gemmer, smidt ud og frisket op i det lille træningsrum og klublokalet, og min sandten 
om vi ikke vi ikke også fik kassererens tilladelse til at investere i nye ro-puder og nyt 
betræk til to træningsbænke. Alt for at gøre det hele lidt mere appetitligt. At en del 
gamle bagdele så alligevel er blevet ved med at bruge de gamle sofapuder er vel blot 
en sundt tegn på, at klubbens medlemmer fortsat ikke vil uniformeres. 
 
Klubbeklædning 
Der var ellers mulighed for at få alle klædt ud i fint nyt tøj, da Jette Vestergaards som 
tekstilformidler sørgede for at organisere udsalg klub-tøj med logo og god kvalitet, og 
Jette er fortsat den, der tager slæbet med det. Så hvis der er en enkelt, der gerne vil se 
bedre ud, kan det fortsat lade sig gøre. 
 
URO 
I juni besluttede vi at stoppe ungdomsroningen med udgangen af august. Årsagerne 
var flere, men blev aktualiseret af, at Thomas, Victor og Kristoffer ville stoppe efter 
sommerferien, fordi de var færdige med gymnasiet og skulle videre i livet. Frederik 
var allerede stoppet og der var ingen andre, der kunne erstatte de afgående som 
drivkræfter og ledere. Da udviklingen i det hele taget ikke havde dokumenteret, at 
organistionsformen var noget, vi kunne bygge på, så var det rigtige at slutte 
aktiviteten. 
 
Inrigger 
I første del af sommeren fik vi 5-6 nye inrigger roere ved hjælp af opslag i 
Hovedgaden og i Klubben. De tidligere ro-skoler blev droppet, fordi det har vist sig 
vanskeligt at samle et tilstrækkelig stort hold. På ro-chefens foranledning indførtes, at 
nye roere kan komme til løbende igennem sæsonen, fordi der i almindelighed er en 
tendens til at mennesker vil have individuel betjening. Da instruktører er på plads 
som brovagt på de faste ro-tider var det rimelig nemt at implementere, fordi Poul 
organiserede det på en fin og effektiv måde.  
 
Kajak 
I kajakafdelingen afholdes en ro-skole med 6 elever, og vi kunne have afhold flere 
skoler, men havde ikke instruktører til at påtage sig opgaven. Rob og Hanne 
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Doeleman har i løbet af året været på instruktørkursus og Sven Kjær Nielsen er 
fortsat en aktiv part, men da Preben Søndergaard jo har skiftet klub, mangler vi 
fortsat uddannede instruktører for at kunne udvikle kajakdelen yderligere, selvom 
erfarne folk som Klaus Kornerup, Poul Bach og Birgit Arildskov assisterer 
instruktørerne.    
 
Sommergrill aftener 
Konceptet for de traditionelle grillaftener gik lidt i uorden i år, og der var meget få 
deltagere. Vi vil forsøge at organisere det bedre i år.  
 
Ro-netværk 
Ro-netværket Nordsjælland, som vi er medlemmer af, har haft flere arrangementer og 
blandt andet et her på vores søer, der var arrangeret af Poul Bach. Generelt må vi 
konstatere, at antallet af deltagere til arrangementerne generelt ikke har været stort, 
og her som i mange andre aktiviteter, er det menneskeer, der har mange andet at se 
til, der også skal tage sig af de tilbud, og det begynder at knibe.   
 
Langture 
De langture, som ro-chef Poul Bach har planlagt med god bistand af Vagn Rydahl, 
har ikke haft ret stor deltagelse, og flere har måttet aflyses på grund af manglende 
deltagelse. Langture kræver en hel del planlægning og lån af både i andre klubber. 
Det tager eneregien ud, når planlægning resulterer i aflysning. Vi vil derfor opfordre 
til, at alle henvender sig til Poul med deres ønsker om langture, så må vi se, om det 
kan resultere i ture, der kan gennemføres.  
 
Onsdags og torsdags holdene 
Vi skal huske, at de store onsdags og torsdagshold, der har mange ABS roere, laver 
egne ture med stor deltagelse og, med mindre der er tale om fuldt medlemskab, derfor 
ikke kan deltage i ture, der udbydes generelt. Der er en fortsat tilgang til 
torsdagsholdet, og da onsdagsholdet er fuldtegnet, er det kun, når der er afgang at nye 
medlemmer kan komme til der, og lige pt. er der åbnet for en lille tilgang. Vi 
forventer en fortsat god tilgang, så vi forhåbentlig snart kan åbne et hold mere om 
tirsdagen.  
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Vi tror at medlemstilgang primært vil ske på de nævnte holdtyper, som vi er meget 
glade for, for uden dem ville klubaktiviteten ikke kunne opretholdes. Tilmed kan vi 
fortsat glæde os over den hjælp til vedligeholdelse af klubhuset, som medlemmerne 
fra onsdagsholdet yder. Ronny Christensen og Annete Francker samt Gunner Bech og 
Hanne Doelemans indsats på de to hold er afgørende for den succesfulde tilgang af 
nye medlemmer og vi skylder dem stor tak. 
 
ABS (Aktive Birkerød seniorer) 
Også i år tak til Jan Hansen for at være drivkraft i at skaffe flere til roning med 
klippekort. De fleste klippekort roere melder sig ind som medlemmer, så det er et 
værdifuldt portnerskab vi har med ABS. 
 
Vinter fællespisning 
Vinter fællesspisningen har fundet et godt leje, og det vil fortsætte til næste år. Den 
indledtes med ristaffel lavet af Kirsten under Jans overvågning og vil fremover med 
Jette som chef blive med dejlig mad udefra til en meget rimelig betaling. Til 
generalprøven den 19. februar var tilfredsheden overvældende. Mogens Kirkeby var 
så venlig efterfølgende at underholde med en meget spændende fortælling om den 
globale udvikling i idræt. Det er Mogens speciale at organisere idrætsorganisationer 
på verdensplan, og det lød, som om han gør det godt.   
 
Tryg 
Det er dejligt, vi har gode redningsviste fra Tryg, men det viste sig jo, at de ligesom 
hjertestarteren skal vedligeholdes, og det koster arbejde og lidt penge. Tak til 
torsdagsholdet for at påtage sig eftersyn og udskiftning på ro-vestene.  
 
Nordea og Tryg 
Med successen fra Nordea tilskuddet til Alfa havde Jette fået blod på tanden og havde 
på eget initiativ søgt Tryg fonden om redningsveste. I december fik vi så bevilliget 
yderligere 25 veste, som vi takker meget for, men vi må desværre nøjes med at aftage 
en mindre del, hvis vi også skal have plads til bådene. 
 
Alfa 
Den 60 år gamle turbåd Alfa, som har tjent som mange nye og gamle roere godt, 
havde Jan Søren nødtørftigt repareret til sæsonen, og så var planen, at få Alfa totalt 
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repareret til sæson 2014, men det ville jo koste penge. Det fik Jette Vestergaard til 
hos Nordea at søge om 25.000 til det formål, og pengene blev bevilliget. Alfa kom 
derfor på værft efter sommeren og er aftalt leveret tilbage til sæsonen. Vi er Nordea 
meget taknemmelige.  
 
Sct. Hans 
Traditionen tro afholdt vi Sct. Hans med fællesspisning, Birkerød Harmonikaklub, 
salg af pølser, øl, vand og kaffe. Og som altid var der mange mennesker, der mødte 
op. Det var ellers ved at blive en lidt større udfordring, da det meste af bestyrelsen 
ikke kunne være til stede, og der jo er lidt forberedelse til sådan et arrangement. Som 
så ofte før trådte Vagn Rydahl til og påtog sig at organisere bålet, og så kunne resten 
gennemføres med den bestyrelseskraft, der var efterladt. 
 
Sejlklubben 
I år vil vi gennemføre Sct. Hans i samarbejde med Sejlklubben. Det er en fælles 
beslutning, at vi skal søge samarbejde, hvor det er muligt, og vi vil derfor i år være 
fælles om sommerfest, Sct. Hans og dertil  en”bytte klub dag” sidst på sæsonen, så 
begge klubber smedlemmer kan prøve den anden klubs aktiviteter og afsluttet med en 
fælles grill.    
 
Ejendommen  
Ved udnyttelse Jørgen Kleisdorffs energiske engagement har vi i år fået nyt gulv i 
motionsrummet - ny opvaskemaskine - ny vask og blandingsbatteri hos damerne - nyt 
toilet på 1. sal. 
 
WI-FI 
Så fik vi internet i klubbygningen. Sammen med Sejlklubben fik vi lagt Wi-Fi ind, så 
alle nu kan koble sig på med deres elektroniske udstyr. Det var første skridt ind i den 
moderne verden, og hvad det udvikler sig til, overlades foreløbig til fantasien.  
 
Sommerfesten 
I foråret blev vi af sejlklubben inviteret til at i mindre omfang at tage del i 
sejlklubbens sort anlagt projekt ”Sommerfest” men som bekendt ende vi med at blive 
partner med sejklubben i projektet, og det har både været en god og konstruktiv 
oplevelse.  
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Det var et ambitiøst og arbejdskrævende projekt at få festen gennemført. Heldigvis 
havde Sejlklubben udarbejdet de fleste planer, før vi blev involveret, og det have de 
gjort godt og meget professionelt. Det var nogle meget engagerede og arbejdsomme 
sejlere, der førte an.  
 
Det var også et økonomisk stort klubprojekt med en omsætning på over 90.000 kr. 
Vi deltog i med en tredjedel. Det turde vi kun, fordi der var lavet en risikoanalyse, der 
viste, at vi højst kunne risikere et par tusinde kroner, hvis det gik galt, fordi 
Kommunen havde lovet et tilskud på 27.000 kroner. Heldigvis blev der et budgetteret 
overskud dog kun på omkring 6.000 kroner, som vi altså kunne glæde os over at få en 
tredjedel af.  
 
Når det gik så godt og var en så relativ stort succes med omkring 400 gæster, der 
mødte op på trods af for meget blæst, var det, fordi rigtig mange medlemmer fra 
begge klubber reagerede på opfordringen om at deltage i arbejde. Fra roklubben var 
ca. 30 roere involveret med Rob, Jørgen og Jette som meget aktive i både 
planlægning og udførelse. Det var en positiv oplevelse, som gav tro på, at det kan 
lade sig gøre en gang til, og det bliver det så den 9. august.  
 
Juleafslutning 
Som en ny aktivitet afholdt vi juleafslutning arrangeret af Jette og Jane, der gjorde en 
stor indsats og havde lavet det så hyggeligt og smukt. Alle medbragte julelækre retter, 
og arrangementet var overmåde hyggeligt og vil blive gentaget i år. 
 
Stormen 
Den kraftige storm i december knækkede vores flagstang og et større træ, der stod tæt 
på skellet til sejlklubben. Da selvrisikoen på forsikringen var større end prisen på en 
ny flagstang, måtte vi til lommerne og købe en ny.   
 
Kommunen 
Kommunen var meget hurtig til straks efter stormen at rydde op i mange væltede 
træder omkring klubben. I det hele taget har vi et godt og tillidsfuldt samarbejde med 
kommunen. 
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Medlemstal 
Igen i år har der været en lille tilbagegang i antal medlemmer og et mindre underskud 
på regnskabet, der hidrører derfra samt fra egen betaling på broen og lidt flere 
udgifter til instruktør- og styrmandskurser, end der var kalkuleret med.  
 
Nedgangen i antal medlemmer er ikke alarmerende, men det er tendensen. Hvis vi år 
efter år skal afgive flere medlemmer, end vi får, så får det hele jo en ende på et 
tidspunkt. Det er derfor vigtigt, at vi hele tiden forsøger at få klubben til på alle 
måder at fremstå attraktiv både i vedligeholdelse, udstyr, renlighed og ikke mindst i 
måden, vi omgår hinanden og nye medlemmer på.  
 
Bestyrelsen opfordrer til, at vi alle gør en indsats for at trække nye medlemmer til, og 
det må gerne også være mennesker i en høj alder, for roning er sundt, og vi er jo 
blevet specialiserede i hold for seniorer. Kasserer Gunnar Hallsson vil 
Redegøre for detaljerne om medlemsudviklingen under regnskab. 
    
Bestyrelse 
Der har som altid været et godt og engageret arbejde i bestyrelsen, der ud over alle de 
arrangementsmøder, der hører sig til, har afholdt 9 bestyrelsesmøder og et 
strategimøde. 
 
Enhver ting har sin tid. Efter 9 års bestyrelsesarbejde med mange forskellige opgaver 
herunder i de sidste år som webmaster, husfotograf, ansvarlig for nyhedsbreve og 
sekretær har Peder Henriksen valgt at gå på orlov fra arbejdet. 
 
Sven Kær Nielsen har travlt i sin virksomhed og kan ikke stille op igen. Sven har 
været ansvarlig for kajak aktiviteten, siden vi satte den i gang, og har gjort en stor 
indsats og haft mange besværligheder i arbejdet at få det til at fungere.  
 
Vi er kede af at skulle afgive de to til andre sysler, men på den anden side skal der 
også ske nyt, og med friske kræfter får vi nok tilført ny energi til arbejdet. 
 
Organisering af arbejdet 
Sidste år fremlagde vi en ny plan for organisering af klubbens arbejde, så det tydligt 
fremgår, hvem der er ansvarlig for hvad. Det har lettet arbejdet, og det har gjort 
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kommunikation bedre og mere effektiv, for ethvert medlem nu ved, hvem man skal 
henvende sig til med bestemte forslag eller forespørgsler og ikke mindst, hvem der 
har meldt sig som medhjælper til den eller de ansvarlige indenfor bestemte 
aktivitetsområder. 
 
Planen foreslår vi ændret en smule, og den er fremlagt i dag uden navne på, idet vi jo 
først skal have valgt medlemmer til bestyrelsen, før den nye bestyrelse kan 
konstituere sig. Den skal ikke besluttes og er kun fremlagt til orientering. I må meget 
gerne meddele på hvilke områder, I eventuelt har lyst til at give en hånd med.    
 
 


