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Beretning til generalforsamling 2021 for perioden frem til 23. februar 2021 
 

 
Indledning 
 
I følge klubbens vedtægter skal der være generalforsamling hvert år inden udgangen af 
februar. Det kunne ikke lade sig gøre i år. Det var ikke sundhedsmæssigt forsvarligt og 
måske heller ikke praktisk muligt. I en sådan force majeure-situation kan bestyrelsen 
fortsætte som et “forretningsministerium”, der skal fungere med fuld respekt for 
beslutningerne fra generalforsamlingen i 2020 og naturligvis i det hele taget i 
overensstemmelse med god forvaltningspraksis. 
 
På grund af denne særlige situation med udsættelse af generalforsamlingen vil 
beretningen være delt op i to: 1) For perioden fra generalforsamlingen 2020 frem til d. 
23. februar i år, hvor vi jo skulle have haft generalforsamling og 2) Den såkaldte 
mellemperiode fra d. 24. februar i år og indtil i dag. Det er den foreningsjuridisk korrekte 
måde at gøre det på. Medlemmerne skal nemlig have særskilt indblik i, hvad bestyrelsen 
har foretaget sig som “forretningsministerium”. 
 
Sammenfatning 
 
Sæsonen blev helt anderledes end nogen kunne have forestillet sig. Coronavirussens 
hærgen satte sit præg på klubbens liv fra midten af marts og resten af sæsonen. Men 
alligevel blev det en ganske god sæson med pæn aktivitet, et fortsat højt medlemstal og 
en fornuftig økonomi.  
 
Corona 
 
Mon ikke alle er godt trætte af at høre om denne virus?  Jeg vil derfor forøge at gøre det 
kort og undlade at redegøre for de ganske mange hele og delvise nedlukninger og 
genåbninger. Klubben har hele vejen igennem fulgt det princip at respektere påbud og 
anvisninger fra regering, myndigheder, herunder Rudersdal Kommune og relevante 
idrætsorganisationer (DIF, DGI og DFfR).  Det kan måske lyde meget simpelt, men dels 
har udmeldingerne fra især DFfR ikke været ganske stringente hele vejen igennem, dels 
ligger disse udmeldinger jo naturligt nok på et mere generelt og abstrakt niveau end 
aktiviterne i en klub som vores, som skal operere med konkrete, præcise og detaljerede 
retningslinjer.  
 
Det har hele vejen igennem drejet sig om at finde balancen mellem to modstridende 
hensyn, nemlig på den ene side holde smitten nede, på den anden side holde klubben i 
gang.  Jeg vover den påstand, at det har vi egentlig klaret godt. Vi har haft et pænt 
aktivitetsniveau, og der har ikke været smittekæder i klubben. Enkelte medlemmer har 
været smittet, men har fået smitten andetsteds og ikke videregivet til andre medlemmer.  
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Så meget om corona overordnet set. Senere vil jeg komme ind på, hvordan virussen har 
påvirket de enkelte områder af klubbens liv.  Og som det vil vise sig - den har påvirket 
os rigtig meget.  
 
Bestyrelsen 
 
På sidste års generalforsamling blev bestyrelsen udvidet fra syv til otte medlemmer, idet 
Joachim Harteg Jacobsen blev valgt ind og påtog sig rollen som kajakchef.  Per d. 23. 
februar i år, den dag der skulle have været generalforsamling, udtrådte Claus Munk 
Mikkelsen af bestyrelsen og blev erstattet af Marianne Vittrup, der også afløste Claus 
som rochef. Et sådant skifte er hjemlet i vedtægternes § 9, stk. 1. Generalforsamlingen 
kan forhåbentlig godkende Marianne som nyt bestyrelsesmedlem senere i aften. 
 
Medlemsskaren 
 
Måske overraskende, men i hvert fald meget glædeligt kunne vi konstatere en lille 
stigning i medlemstallet i løbet af kalenderåret 2020. Klubben havde ved starten af 2021 
således op i nærheden af 200 medlemmer. Kassereren vil i forbindelse med fremlæggelse 
af regnskabet komme med detaljer vedrørende antallet og fordelingen på 
medlemskategorier, og hvor mange der ror henholdsvis baglæns og forlæns.  
 

Økonomien 
 
Trods uforudsete udgifter og faldende lejeindtægter m.v. som følge af coronaen ligger 
årets resultat ret tæt på det oprindelige budget. Indtægterne blev faktisk omkring 10.000 
kr. højere end budgetteret. Der er en stor besparelse - 90.000,- kr. - på særligt 
vedligehold/nye systemer som følge af, at projektet ved. renovering af badeværelser og 
toiletter først blev gennemført i år. 
 
Kassereren vil senere på dagsordenen som vanligt give en mere detaljeret præsentation af 
regnskabet. 
 
Aktiviteter på vandet 
 
Trods coronabestemte hele og delvise nedlukninger, skærpede krav til hygiejne osv., blev 
der roet meget i sæsonen. 39.000 km blev tilbagelagt. Faktisk et flot resultat. 10 roere fik 
guldnål eller sølvnål.  Der var også en pæn aktivitet i vinterperioden - det blev til 9266 
kilometer på vandet. En vis periode oplevede vi det sjældne fænomen: is på Furesøen.  
 
På grund af coronaen kunne der ikke gennemføres roskole på traditionel vis. Altså måtte 
der improviseres, og det blev der. Der blev i sommerens løb gennemført undervisning 
og træning, og det endte med, at syv roere blev frigivet. Derudover er fem medlemmer 
blevet godkendt som korttursstyrmænd. Igen gode resultater trods vanskelighederne.  
 
Coastalroningen kom godt i gang, mens det har knebet lidt mere med scullerroningen. 
Der er dog gjort en del ved scullermateriellet, hvilket jeg kommer tilbage til lidt senere. 
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Langture. Med vanlig optimisme blev det planlagt at gennemføre syv langture. Fra 
starten af var det dog forventningen, at så mange ville der nok ikke kunne gennemføres. 
To ture blev corona-aflyst, og en tur blev aflyst på grund af for megen blæst ved 
Nordsjællands nordkyst.  Men der gennemførtes fine ture i Københavns Havn og ved 
Frederiksværk/Lynæs samt en blæsevejrstur på Præstø Fjord, hvor der virkelig blev 
trukket i årerne og styrelinerne. Todages hytteturen for seniorer blev bremset af 
coronaen, men dog gennemført i et par medlemmers sommerhuse. I turen indgik roning 
fra Nykøbing Sjælland i både udstationeret af DFfR. 
 
Seniorroningen har sæsonen igennem været særlig besværet af coronaen. Seniorroning er 
jo i høj grad baseret på samvær mellem ganske mange mennesker, roning i større 
grupper, suppleret med indendørs træning og ikke mindst socialt samvær. Altsammen 
noget som passer meget dårligt med coronarestriktioner. Ikke desto mindre er det 
lykkedes at holde gang i aktiviteterne i de perioder, hvor det overhovedet har kunnet 
lade sig gøre. Holdene aktiverer således op mod 60 mennesker hver uge og virker 
desuden som en god rekrutteringsbase for fuldgyldige roere. Seniorroningen har under 
coronaen  krævet ikke så lidt kreativitet hos holdlederne og fleksibilitet hos roerne på de 
to hold.   
 
Der har også været rigtig god gang i kajakroningen, med både individuel og fælles 
roning, tekniktræning, fast track-forløb mv., før der endelig kunne gennemføres 
kajakskole i august. Kajakskolen blev afsluttet med 9 frigivne og med en positiv 
evaluering på trods af, at coronarestriktioner gjorde, at der ikke kunne trænes i 
svømmehallen. Hertil kommer 9 andre kajakroere, som har kunnet frigives i særskilte 
forløb, idet de er kommet til klubben med relevant og tilstrækkelig baggrund fra roning i 
andre klubber eller ved deltagelse i kursus i andet regi.   
 
Der er uddannet to nye klubkajakinstruktører, og de eksisterende instruktører er blevet 
trænet yderligere med henblik på at kunne tilbyde en bredere palet af aktiviteter til de 
frigivne kajakroere.  På grund af coronaen  blev deltagelsen i kurset som 
havkajakinstruktør udskudt til i år. Fire medlemmer deltog i DGI’s havkajak-
sommercamp ved Sølager. Et stort antal af klubbens kajakroere er efter et kort kursus 
med indlagt redningsøvelser blev frigivet til vinterroning. 
 
Kajakskolen 2021 er fuldtegnet med 10 deltagere, og 12 andre nye kajakroere er på vej 
ind i klubben via planlagte fast track-forløb.  
 
Sikkerhed 
 
I sæsonen har vi jo i den grad måttet fokusere på sikkerhed i relation til risikoen for 
Covid 19-smitte. En af de mange konsekvenser heraf var, at vi fravalgte underskrivelsen 
af svømmeerklæringerne. Hvad angår den rent ro-mæssige sikkerhed forholder det sig 
heldigvis sådan, at der ikke var nogen person-uheld i løbet af sæsonen. Godt, at det viste 
sig muligt at fokusere også på dette sikkerhedsaspekt. Seniorholdene stod forud for 
sæsonen for serviceeftersynet af redningsvestene, sådan som de gør hvert år. 
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Trygfonden gav os ti redningsveste og fem svømmeveste, og af egne midler har vi 
anskaffet tre redningsveste til brug for scullerroning. 
 
Nye reglementer 
 
I løbet af foråret fik vi færdiggjort en væsentlig opdatering og forbedring af klubbens 
centrale reglementer i form af et nyt roreglement, en ny romappe, og en nyskabelse i 
form af en kajakmappe. Timingen var uheldig - nogenlunde samtidig med, at disse tre 
produkter forelå, blev vi ramt af Coronaens klamme hånd. Men de er dog blevet brugt 
og har gjort nytte bl.a. på roskole og kajakskole.  
 
Drift og vedligeholdelse af bygninger og udeareal 
 
Det største projekt her var jo klart nok den tiltrængte renovering af bade- og 
toiletfaciliteter, et projekt til i alt godt 180.000 kr.  Rudersdal Kommune ydede et tilskud 
på 50.000 kr. Langt størstedelen af arbejdet blev afsluttet pr 23. februar 2021.  
Herudover har der været løbende vedligeholdelse og diverse arbejder udført bl.a. på 
arbejdsdagen efter standerstrygningen.  Udearealerne er blevet passet og plejet på vanlig 
vis. Der har været tilfælde af lidt hærværk og manglende oprydning fra det natlige 
publikums side, men i mindre omfang end visse andre år. 
 
Anskaffelse, vedligeholdelse og istandsættelse af materiel 
 
Der blev anskaffet en ny kajak og forskelligt kajakudstyr. Derudover blev der efter et 
større udredningsarbejde indkøbt et sæt Big Blade årer til Beta og Sigma. 
 
Ligesom i forrige sæson er der foregået systematisk og grundig vedligeholdelse og 
reparationer af materiellet, selvom den lejlighedsvise nedlukning af klubhuset har givet 
udfordringer, især i vinterperioden.  Der har været en del småskader på inriggerne, især i 
forbindelse med, at bådene sættes i vandet og senere tages op igen.   
 
Scullerflåden er blev gennemgået, og der er foretaget reparationer og enkelte 
nyanskaffelser.  Der er også blevet passet godt på kajakkerne, bl.a. på en særlig 
kajakvedligeholdelsesdag. 
 
 
Selskabelige arrangementer 
 
Denne del af klubbens aktiviteter blev særlig hårdt ramt af coronaen.  Næsten alt blev 
aflyst. Vi fik dog gennemført et udendørs arrangement i forbindelse med 
standerstrygningen. Her blev budt på et beskedent måltid, og de flittigste roere fik 
overrakt nåle af enten guld eller sølv. Der var et flot fremmøde. 
 
Informationsvirksomheden 
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En meget stor del af informationsvirksomheden har drejet sig om coronaen og de ideligt 
skiftende påbud, restriktioner og anbefalinger. Her har der adskillige gange været brug 
for at agere hurtigt. Ved siden af har der som sædvanlig været jævntlige nyhedsbreve og 
opdateringer på hjemmesiden. Den udadrettede kommunikation om f.eks. roskole 
bortfaldt. 
 
 

Carsten Nilaus Pedersen 
27. april 2021 


