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D. 24. februar 2017 
BRK generalforsamling d. 27. februar 2017

Dagsordenspunkt 2. Beretning

Indledning og velkomst

Da I kom ind i lokalet, bemærkede i måske plaketterne på væggen - nå, måske så I 
dem ikke. Sådan er det jo med vante omgivelser. Plaketterne vidner om, at denne 
klub en gang har været noget andet end nu, at den har en historie. Og derfor bør 
plaketterne blive siddende. Når man kigger en ekstra gang, kan man se, at de er 
nypolerede og blanke. Og dét er en del af historien om klubbens nutid - der er 
nemlig et medlem, som sætter en ære i at plaketterne fremtræder smukt til 
generalforsamlingen.

Det er bare ét eksempel på den meget omfattende og helt afgørende frivillige 
indsats som holder klubben i gang. Jeg vil derfor indlede min beretning med en stor 
tak til alle, som har ydet store eller mindre bidrag til at holde denne dejlige klub 
oven vande, og ikke mindst på vandet.

Roerne har roet og padlet; styrmændene har styret; instruktørerne har instrueret; 
holdlederne har ledet holdene; husforvalteren har forvaltet huset; 
materielforvalteren har forvaltet materiellet; arrangørerne har arrangeret; dirigenten 
har dirigeret,  bestyrelsen har bestyret; og formanden  - har brækket benet.

Bortset lige fra det allersidste er det værd lige at minde sig selv og os allesammen 
om, at sådan hænger det hele godt sammen. Den frivillige indsats er alfa og 
omega. Og nu går jeg så over til den mere formelle beretning.

2016 sæsonen kort fortalt

Alt i alt har vi haft en god sæson. Der har været nettotilgang på medlemssiden. 
Kajakroningen er i vækst, mens baglænsroningen kan siges at være stabil. Der har 
været stor aktivitet på vandet og i klubhuset. Ligesom i 2015 er det lykkedes at få et 
pænt overskud på driften, så økonomien er solid med pæne hensættelser. Der er 
igen blevet passet godt på vores klubhus, dets omgivelser, bådebroen og 
materiellet. Og det er lykkedes at komme et pænt stykke videre med det store 
tagprojekt. 

Bestyrelsen

Generalforsamlingen for et år siden var så venlig at give genvalg til alle syv 
bestyrelsesmedlemmer, og tak for det. Vi konstituerede os straks efter 
generalforsamlingen; en konstituering præget af kontinuitet. I løbet af året valgte 
Niels Høyer at udtræde af bestyrelsen; hans opgaver blev primært overtaget af Kim 
Frøkjær, men Niels var - og er ! - heldigvis stadig aktiv på en række områder. Sidst 
på året meddelte Poul Bach, at han ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen eller 
som rochef.  Det kommer vi tilbage til senere i aften.
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Nye Vedtægter

Som bekendt godkendte generalforsamlingen sidste år forslaget til nye vedtægter. 
Som sig hør og bør, blev vedtægterne bekræftet på en ekstraordinær 
generalforsamling umiddelbart forud for standerhejsningen. Blandt ændringerne var 
en forlængelse af bestyrelsens valgperiode til to år (i stedet for ét) og et krav om, at 
regnskab og budgetforslag udsendes forud for generalforsamlingen. Og det er de jo 
også blevet. 

Medlemsskaren 

Klubben havde ved årsskiftet 2016/2017 i alt 146 medlemmer - 115 fuldgyldige 
medlemmer og 31 seniorroere; ingen passive medlemmer. Det er en fin fremgang 
fra året før, hvor vi havde 137 medlemmer, heraf 6 passive. Vi fik i årets løb en 
bruttotilgang på ikke mindre end 26 nye medlemmer - 16 kajakroere, seks 
inriggerroere og fire nye seniorer.

Billedet er således, at der er en flot fremgang på kajaksiden. For at holde trit med 
tilgangen af nye kajakroere og for fortsat at kunne tilbyde de nytilkomne de bedste 
vilkår, har vi i begyndelsen af det nye år investeret i fire nye kajakker. Den ene er 
betalt af en donation fra Nordea, de andre er betalt ud af klubbens bådfond.

Der er en mere behersket fremgang indenfor seniorroningen, og stagnation, når det 
gælder inriggerroning for fuldgyldige medlemmer. Vi har i bestyrelsen gjort os en 
del tanker om inriggerroningens fremtid og nedfældet tankerne i et 
diskussionsoplæg, som er på dagsordenen senere.

Aktiviteter på vandet

På roskolen i april var der seks deltagere, og i løbet af sæsonen var der enkelte, 
som kom til som kaniner. Desværre har der været et stort frafald, og der er i årets 
løb kun frigivet to af de nye - som i øvrigt begge to kom ind via seniorroningen.

På kajakskolen var der otte deltagere, hvoraf syv er blevet frigivet. Et DGI-
arrangement i klubben i juni gav fire nye kajakroere, og yderligere fire kom til i 
sæsonens løb. De to ugentlige træninger for de nye kajakroere har været 
velbesøgte og vellykkede.

Onsdags- og torsdagsholdene har opretholdt et højt aktivitetsniveau, både på de 
faste dage og på aftenroningerne en gang om måneden.

Det samlede antal tilbagelagte kilometer er lidt højere end sidste år. Nogle 
medlemmer har været særlig flittige. Således kunne vi uddele ikke mindre end 12 
guld- og sølvnåle ved sæsonens afslutning.

Der har været langture på fremmed farvand i Københavns Havn, ved Kastrup, ved 
Kalundborg, og to gange på Roskilde Fjord. Én tur til København og den 
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traditionelle Big Mama-tur måtte aflyses på grund af dårligt vejr. I de ture, der blev 
gennemført, var der et godt fremmøde, og det hele gik fint.

Der har sågar været roet i udlandet, blandt andet i Grækenland og Tyrkiet, og det 
er altsammen registreret på rokort.dk. Dette fancy it-system tjener os godt. 

Økonomien

Ligesom sidste år er det lykkedes at få et klart bedre resultat end hvad der var 
forudset på det budget vi fremlagde på generalforsamlingen i februar 2016. Det 
gjorde det muligt både at hensætte det faste beløb på 20.000 kr. til brofonden og at 
hensætte et beløb på 30.000 kr. til tagprojektet og 20.000 kr. til bådfonden, altså 
hensættelser på i alt 70.000 kr. Overskuddet efter hensættelser var lidt over 38.000 
kr.

Alt dette vil blive helt klart, når kassereren senere gennemgår regnskabet.

Årsagerne til, at resultatet blev bedre end budgetteret, skal findes i øgede 
kontingentindtægter, især fra nye kajakroere, større tilskud og mindre udgifter til 
bådvedligeholdelse og til tagprojektet, samt det forhold, at de budgetterede udgifter 
til kursusvirksomhed blev omposteret til 2015-regnskabet. 

Det er meget glædeligt at kunne fremlægge endnu et godt resultat.

Tagprojektet

På generalforsamlingen sidste år fik bestyrelsen bemyndigelse til at gå videre med 
et projekt omfattende tagpaptag, nyt loft i mødelokalet og nyt indgangsparti til en 
samlet anslået pris på cirka 1,3 mio. kr. , hvoraf Ro- og Kajakklubbens andel ville 
udgøre omkring 82 pct. dvs cirka 1,07 mio. kr. I forhandlingsmandatet indgik, at 
projektet ville kræve en kontingentforhøjelse på cirka 10 pct.  

Siden har der været meget stor aktivitet for at få projektet igangsat. Det forslag vi vil 
fremlægge senere på dagsordenen er skruet noget anderledes sammen, end hvad 
vi forudså for et år siden, primært fordi det viste sig næsten umuligt at få yderligere 
fondsstøtte, og fordi kommunen vil yde os et kontant tilskud og et lån på gunstigere 
vilkår, end vi havde regnet med. Resultatet er heldigvis, at de cirka 10 pct. i 
kontingentforhøjelse stadig synes at være tilstrækkeligt, men det kommer vi jo til lidt 
senere i aften.

Jeg vil forsøge at give et rids af, hvad der er sket i tagprojektet i årets løb. Generelt 
har der været et intensivt samarbejde med Sejlklubben og med Rudersdal 
kommune, selvom det varede noget, før vi rigtig fik kontakt med kommunen og 
gang i konkrete forhandlinger.
To tilbud fra professionnelle firmaer bekræftede, at klubbernes eget skøn over 
udgifterne lå rigtigt, nemlig på godt 1,3 mio. kr., og at de to klubbers  fælles 
tekniske arbejdsgruppe havde udført  et solidt og nyttigt arbejde,
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Et første møde med kommunen viste, at kommunen i forhold til tidligere år havde 
færre muligheder for at støtte et sådant projekt,
Vi måtte derfor søge yderligere fondsmidler, selvom et projekt at denne type ikke er 
særlig attraktivt for fondene, for at sige det mildt,
Ansøgningerne blev mødt med afslag, bortset fra en bevilling på 25.000 kr. fra 
Johannes Fog-fonden til indkøb af materialer i den store Fog-butik,
I slutningen af september sendte de to klubber i fællesskab en detaljeret og 
veldokumenteret ansøgning til kommunen; herefter kom der gang i konkrete 
drøftelser, og omkring årsskiftet kunne vi fremsende en detaljeret ansøgning i det af 
kommunen ønskede format,
Da bevillingen fra Veluxfonden på 150.000 kr. udløber 1. marts i år, måtte vi søge 
om yderligere en forlængelse.  Fondens bestyrelse tager stilling til ansøgningen i 
morgen. Vi er fortrøstningsfulde.
På sit møde d. 29. januar 2017 bevilgede Kommunens folkeoplysningsudvalg os 
83.000 kr. - noget mindre end hvad vi havde søgt om. Herefter udarbejdede vi en 
ny finansieringsplan til brug for behandlingen af ansøgningen om et lån. Denne 
ansøgning vil blive behandlet i Kommunens Kultur- og Fritidsudvalg og 
efterfølgende i Økonomiudvalget for til sidst at skulle godkendes i 
Kommunalbestyrelsen,
Planen for det videre forløb er jo udsendt til generalforsamlingen i forbindelse med 
indkaldelsen. Sagen vil blive fremlagt senere i aften under dagsordenspunkt 5, hvor 
bestyrelsen håber at få forsamlingens opbakning.

Vedligeholdelse af bygning, installationer og materiel

Selvom vi har været så optaget af, hvordan huset skal se ud i fremtiden med nyt 
tag og det hele, er der skam også, vanen tro, blevet passet godt på hvad vi har. Der 
var en større reparation af forankringen af bådebroen; der blev lagt ny belægning 
på bådsliskerne;  kloakpumpens flydere blev udskiftet, og lyset ved hoveddøren og 
de to porte blev bragt i orden. Bådene blev der passet godt på, såvel i 
sommersæsonens løb som under den traditionelle vedligeholdelse og 
småreparationer i vinterens løb.  Langt det meste arbejde er blevet udført af 
klubbens medlemmer, i et vist omfang suppleret af professionelle.

Sikkerhed

To uheld i sæsonens løb viste, at man ikke skal sætte fødderne ret meget forkert, 
før der kan ske noget galt og ubehageligt. Jeg gik selv foran med et meget dårligt 
eksempel, da jeg kom for langt ud på bådslisken og faldt ret eftertrykkeligt. Vi har 
også haft et tilfælde af en vandgang her i vintersæsonen.  Disse eksempler 
understreger, at det er nødvendigt bestandig at have opmærksomheden rettet mod 
vores alle sammens sikkerhed og tryghed.

Selskabelige og andre arrangementer
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De faste arrangementer i forbindelse med standerhejsning og standerstrygning er 
blevet gennemført med nøje overholdelse af traditionerne. Måske bortset fra 
middagen efter standerstrygningen var arrangementerne velbesøgte. De to 
arbejdsdage forløb som sædvanlig fint med udvisning af entusiasme, ordenssans 
og håndværkerevner.

Hver onsdag aften har der været gang i grillen.

Sankthansaften var vejrguderne i rigtig dårligt humør, med kraftig blæst og regn. 
Arrangementet gik derfor bogstavelig talt lidt i vasken. Først var vi ved at drukne i 
den syndflodsagtige regn, og da bålet blev tændt, blæste det op, så de 
omkringliggende træer og sejlklubbens nye skur var truet af flammerne og kun blev 
reddet takket være en kompetent brandmajor. Men alt ordnede sig - og i år bliver 
vejret bedre.

I begyndelsen af denne måned havde vi et arrangement med foredrag af 
Dronningens tidligere adjudant. En spændende og sjov aften, men desværre med 
begrænset deltagelse.

Informationsvirksomheden

Hjemmesiden og nyhedsbrevene udgjorde igen i 2016 kernen i klubbens 
informationsvirksomhed. Vi får ind i mellem indikationer af, at nyhedsbrevene 
måske ikke læses i det omfang, vi i bestyrelsen synes de fortjener; i hvert fald er 
det småt med reaktioner fra medlemmer, når nyhedsbrevene indeholder 
opfordringer til at melde tilbage om dette og hint.

Vi har også i årets løb fået ajourført den lille “grundfolder” om klubben og fået den 
fordelt rundt omkring, og vi var i den lokale presse om ro- og kajakskolen.

Vi hører meget gerne forslag til, hvordan vi - vi allesammen -kan gøre det bedre.

Romappen og roreglementet

Som man måske husker, lovede vi at revidere styrmandsmappen inden 
begyndelsen af 2017-sæsonen. Da vi udarbejdede det nye roreglement sidste år, 
blev det vedtaget at evaluere det inden den kommende sæson. Arbejdet med disse 
to opgaver er vidt fremskredent, og vi skal nok nå det. En af udfordringerne er at 
afgrænse hvad vi nu kalder “romappen” i forhold til roreglementet og at sikre fuld 
konsistens mellem de to produkter. Der bliver orienteret nærmere om arbejdet 
senere i aften, dagordenspunkt 8.

Coastal-båd

Vi har bestyrelsen haft en del drøftelser om, hvorvidt klubben skulle anskaffe en 
såkaldt Coastal-båd. En Coastal er en meget stabil og sødygtig bådtype, hvor hver 
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roer har to årer. Den kunne måske være et velkomment supplement til det 
eksisterende materiel. For at teste interessen for denne bådtype planlægger vi at 
arrangere en prøvedag, hvor medlemmerne kan komme og få syn for sagn, og 
komme ud på en tur. Der bliver tale om en toer uden styrmand. I denne forbindelse 
har vi sat giggen Lambda til salg; den bliver simpelthen ikke brugt.

Rospinning

På forslag fra DFfR holdt vi i sidste måned et arrangement, hvor 17 
hårdtarbejdende medlemmer prøvede rospinning, som grundlæggende er 
intervaltræning i ergometer under ledelse af en instruktør og ledsaget af musik, 
som skal gøre det lettere at holde takten.  Tanken bag er at effektivisere træningen, 
forbedre roteknikken og nok så meget have et tilbud, som kunne være med til at 
tiltrække nye medlemmer.  Deltagerne var ganske fornøjede med denne form for 
træning, men umiddelbart var der ikke den store interesse for at lade sig uddanne 
som instruktør i rospinning. 

Torsdagsholdet har afprøvet modellen i en modificeret form, og det fungerer vist 
udmærket, og der er også et par andre initiativer i gang.  Bestyrelsen vil se 
nærmere på mulighederne for at bruge rospinning internt og eksternt.

Afrunding

Til slut endnu en stor tak til alle, som har ydet et bidrag til at holde denne dejlige 
klub frisk og levende. 


