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BRK generalforsamling d. 27. februar 2018                            26. februar 2018 

 

Dagsordenspunkt 2. Beretning 

 

Indledning og velkomst 

 

Velkommen, og tak fordi I har trodset kulden. Det er meget koldt derude, og derfor desto 

herligere at komme ind i dette lokale, ind under et nyt og tæt tag, med forbedret isolering, 

nye Veluxvinduer, som både kan holde kulden ude og sikre frisk luft (hvis man betjener 

dem rigtigt), og et nyt loft, som både er kønt at se på, og som giver en bedre akustik. Så nu 

kan vi sidde i varmen og endda kunne høre hvad der bliver sagt. 

 

2017 sæsonen kort fortalt  

 

Vi har på rigtig mange måder haft en god sæson. Den største enkeltting må være, at 

tagprojektet - klubbens største investering i mange år - er vel gennemført, endda med en 

besparelse. Økonomien har i det hele taget igen udviklet sig positivt. Roreglement og 

romappe er færdigudarbejdet, og der blev fastsat regler for gæste- og prøveroning. Vi har 

haft et godt samarbejde med kommunen og med Sejlklubben, de selskabelige arrangementer 

har som sædvanlig været vellykkede, og vi har været forskånet for ulykker. Vejret har ikke 

været med os, og det har bevirket, at der er blevet tilbagelagt lidt færre kilometer end ellers. 

 

Bestyrelsen 

 

I overensstemmelse med de nye vedtægter valgte generalforsamlingen sidste år en ny 

bestyrelse for en toårig periode, ikke som tidligere for kun ét år. Der var genvalg til de fem 

bestyrelsesmedlemmer, som var villige til genvalg, og Peder Henriksen blev indvalgt som 

afløser for Poul Bach. Ved konstitueringen påtog Peder sig jobbet som rochef, mens vi 

andre fortsatte med vores hidtidige ansvarsområder.  Her mod slutningen af perioden har 

Kim Frøkjær ønsket at udtræde af bestyrelsen fra og med i dag. Det må vi jo finde os i. 

Mere om det senere. 

 

Medlemsskaren  

 

I løbet af kalenderåret 2017 steg antallet af medlemmer fra 146 til 150, så de seneste års 

pæne fremgang er altså blevet fastholdt. Der er lidt større fremgang på kajaksiden end på 

inriggersiden. Antallet af seniorroere faldt med én. Rundt regnet ror to tredjedel af 

medlemmerne inrigger (og coastal) og en tredjedel kajak.   

 

Aktiviteter på vandet 

 

På baggrund af den gode diskussion om rekruttering og fastholdelse af nye roere på 

generalforsamlingen for et år siden indførte vi en mentorordning for nye baglænsroere, 

sådan at de ti kaniner parvis blev tilknyttet to mentorer, som alle er erfarne instruktører. Det 

viste sig at være en god ordning, som gav seks nye frigivne roere. Til sammenligning fik vi i 

2016 kun to nye frigivne. En stor tak til alle som var med i denne ordning. Vi regner med at 

fortsætte den i år, men det vil rochefen komme nærmere ind på senere i aften.  
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Der kom mange nye kajakroere til i 2017, nogle på forårets kajakskole, andre sådan hen ad 

vejen i sæsonens løb. I alt 14 nye gennemgik træning, og otte af dem blev frigivet. 

Yderligere fire af dem ventes frigivet i år. Klubben fik uddannet tre nye 

klubkajakinstruktører, som assisterede Rob og Hanne under fællesroningerne. De nye 

instruktører stod også for noget der hedder “Wet Wednesday”, et nyt initiativ for frigivne 

kajakroere (og det har overhovedet ikke noget at gøre med at drikke).  Der er indført et 

system, der skal sikre en bedre koordinering af kajakturene på vores  farvand.  

 

Vibeke Weigelt har overtaget rollen som kajakchef. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at 

takke Rob og Hanne for en kæmpestor indsats for at fremme kajakroningen i klubben 

gennem snart mange år, og for at I begge  har lovet også at være med i år.  Vores nye 

kajakchef vil senere på dagsordenen løfte sløret for planerne for den kommende sæson.  

 

Tilbage til inriggerroningen. Onsdags- og torsdagsholdene var som altid aktive på deres 

faste ro-formiddage og de månedlige aftenroninger.  Men både seniorroere og alle andre 

roere var jo ofre for den usædvanlig dårlige sommer, med blæst, regn og lave temperaturer. 

De vejrmæssige forhold bevirkede, at det samlede antal roede kilometer var lidt mindre end 

i 2016.   

 

Også langturene var negativt påvirket. Af de syv planlagte ture måtte de tre aflyses, og et 

par af dem, der blev gennemført, foregik i hvad Vagn kalder “blandet vejr”.  De fire ture gik 

til henholdsvis Københavns havn (med frokost på Trekroner), i Holbæk Fjord (hvor der var 

modvind), i Roskilde Fjord og den traditionelle todages tur til Nivå. 

 

Vagn har repræsenteret klubben i det genstartede nordsjællandske Ronetværk, hvor 

klubberne mødes for at holde kontakt, udveksle erfaringer og aftale praktisk samarbejde. 

Netværket er blandt andet nyttigt i forbindelse med aftaler om ture på fremmed farvand.  

 

Roreglement og romappe 

 

Efter de sidste par års omfattende revision af klubbens regelsæt har der ikke været behov for 

de helt store indsatser på regelområdet i 2017. Der var inden sæsonstarten gjort et stort 

forarbejde med revision af af roreglement og romappe. Romappen, der afløser den gode 

gamle styrmandsmappe, forelå i marts, og det ajourførte roreglement i maj.  Disse værker 

behøver jeg ikke komme nærmere ind på, da I jo alle har læst dem, forstået dem og ikke 

mindst roet i henhold til dem.   

 

Gæste- og prøveroning 

 

Bestyrelsen fandt på konkret foranledning behov for at få nedfældet reglerne for gæste- og 

prøveroning på grundlag af retningslinjer fra Dansk Forening for Rosport. Her er problemet, 

at det er helt nødvendigt at undgå at komme til at drive nogen form for rederivirksomhed. 

Juraen omkring dette er meget striks, og det må vi tage højde for.  

 

Uddannelse af korttursstyrmænd 

 

Endelig er vi i gang med at opstille et regelsæt for uddannelse af korttursstyrmænd, med 

præcisering af styrmandens rolle og ansvar og ikke mindst et træningsforløb og en praktisk 
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prøve. Et udkast har været i høring hos klubbens instruktører. Bestyrelsen vil se på 

bemærkningerne og komme med et nyt udkast, som vil blive drøftet på et instruktørmøde til 

april, hvorefter det vil træde i kraft.   

 

Eta 

 

2017 blev året, hvor der kom en ny dreng (eller pige) i klassen, da den lidt aparte coastalbåd 

Eta midt på sommeren gjorde sin entré blandt de fornemme gamle robåde af træ. 

Anskaffelsen blev til dels finansieret ved salget af Lambda, som slet ikke fik vand under 

kølen i 2016. Det hele  kom lidt sent i gang, da vi skulle helt frem til august, før vi fik en 

vogn til Eta, og det var medvirkende til, at båden ikke blev benyttet så meget, som vi ellers 

havde regnet med. Den tilbagelagde dog trods alt 100 km med syv forskellige roere ombord 

(ikke samtidig).  De, som har prøvet den, er så vidt jeg erfarer, glade for oplevelsen. Nu er 

udfordringen så at få den mere i brug. Vi må med Poul Nyrup spørge “Kan vi ikke gøre det 

lidt bedre”?  Det tror jeg vi kan. Rochefen vil senere fremlægge tanker i den retning.  

 

Tagprojektet 

 

Tagprojektet kort fortalt: det er gennemført - det er fuldbragt!  Og det er jo en kæmpelettelse 

og en glæde for os alle sammen. Dagen efter sidste års generalforsamling bekræftede 

Veluxfonden sit tilskud på 150.000 kr., og fjernede dermed en sten på vejen til at få den 

samlede finansiering på plads. Det lykkedes at gennemføre projektet med en betydelig 

besparelse. Udgifterne blev 125.000 kr. mindre end budgetteret, endda selvom vi valgte en 

dyr løsning til det nye loft her i lokalet.  Besparelserne skyldtes især lavere udgifter til 

bygningsrådgivning og til entreprenøren. 

 

Den slags små mirakler kommer ikke af sig selv. Projektet har været usædvanlig godt 

planlagt og gennemført. Der blev gjort et glorværdigt arbejde af en styregruppe med 

repræsentanter for Sejlklubben og vores egen klub, en meget professionel og dedikeret 

indsats på det byggefaglige område og hvad angår økonomistyring. Mange har været 

involveret, men der er især to af vores medlemmer som har stået i spidsen for arbejdet - 

Torben Gange som projektleder og Jørgen Kleisdorff som den der kender hver en krog af 

huset - og også er villig til rent fysisk at begive sig ud i disse kroge.  Også Sejlklubbens 

repræsentanter har gjort en stor indsats, og der har været en glimrende samarbejde. 

 

 

 

Økonomien 

 

Det er en stor glæde for tredje generalforsamling i træk at kunne rapportere, at det 

økonomiske resultat blev bedre end budgetteret, og at økonomien grundlæggende er sund. 

Indtægterne blev 25.000,- kr. højere, især på grund af et større beløb fra kontingentbetaling 

og et højere lokaletilskud fra Kommunen. Udgifter til klubaktiviteter oversteg budgettet 

med 22.000,- kr., især på grund af materielanskaffelser (tre kajakker og coastalbåden).  Til 

gengæld var der en meget stor besparelse på ejendomsdrift; her sparede vi 69.000,- kr. Det 

skyldtes især, at der ikke blev behov for et byggelån (mellemfinansiering), og at lånet fra 

Kommunekredit kun kom til at løbe i et halvt år. Der var også besparelser på elektricitet og 

varme, og vi løb ikke ind i større uforudsete reparationsudgifter. Det spiller også en rolle, at 
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vi på grund af tagprojektet ikke satte andre store arbejder i gang, men udsatte dem til senere. 

Kassereren vil komme nærmere ind på nogle af disse fremtidige arbejder i forbindelse med 

fremlæggelse af budgettet for 2018. Endelig sparede vi 8.000.- på annoncer og 

kontorudgifter. 

 

Under de næste punkter på dagsordenen vil Torben nærmere gøre rede for klubbens 

økonomi, herunder også hensættelser til fremtidige behov. 

 

Vedligeholdelse af bygninger og materiel 

 

Som allerede nævnt har der i 2017 været brugt temmelig lidt på vedligeholdelse af 

bygninger og materiel. Den eneste større ting var en reparation på kloakpumpesystemet. Det 

største enkeltarbejde var udvidelsen af kajakstativet, og det arbejde blev udført på frivillig 

basis af Rob og Klaus Kornerup, og mange tak for det. Det flydende materiel er blevet 

løbende passet og plejet, og forskellige småskavanker som følge af lidt forkert fodstilling og 

lignende er blevet udbedret hen ad vejen. Vintervedligeholdelsen er også som altid forløbet 

fint. 

 

Sikkerhed  

 

Vi har gudskelov været forskånet for alvorlige uheld i sæsonens løb; lad os glæde os over 

det og love hinanden at fortsætte på den måde. Kim har været klubbens 

sikkerhedsansvarlige. Når han udtræder af bestyrelsen, må vi finde en anden måde at placere 

dette ansvar på i bestyrelsen. Derudover er sikkerhed jo i  høj grad et fælles ansvar. 

Onsdags- og torsdagsholdene har i løbet af denne måned tjekket alle redningsvestene med 

teknisk assistance fra Kim. 

 

 

Samarbejdet med Rudersdal Kommune, årsberetning. 

 

I forbindelse med tagprojektet og med optagelsen af et 30 årigt lån i Kommunekredit opstod 

der behov for en ny brugsretsaftale mellem Rudersdal kommune og de to klubber, som deler 

dette klubhus. Vores hidtidige/nuværende aftale udløber i i 2023, og det duer ikke rigtig, når 

der indgås en låneaftale med et 30 årigt perspektiv. Der blev derfor iværksat et arbejde med 

at udarbejde en ny aftale. Kommunen fremsendte et udkast, som vi og Sejlklubben på flere 

punkter fandt utilfredsstillende, hvorfor vi kom med en stribe rettelsesforslag og -krav. 

Derefter fulgte lidt diskussioner, men stort set blev det som vi ønskede. Vi har netop 

underskrevet den nye aftale. 

 

Og hvad er en brugsretsaftale så?  Det er grundlaget for vores tilstedeværelse her i dette hus. 

Bygningen ligger på en grund ejet af kommunen, mens klubberne ejer deres respektive dele 

af bygningen. Aftalen varer frem til april 2047. Den indeholder bestemmelser om arealet, 

adgangsforhold, bygninger, økonomi, opsigelse og endelig lidt om, hvad der kan ske i det 

helt utænkelige tilfælde af misligholdelse. Vi lægger den på hjemmesiden.  Også i dette 

arbejde var Torben den drivende kraft. 

 

I løbet af året fik kommunen den idé at bede alle sportsklubber om at indsende en beretning 

for året 2016, dækkende en række på forhånd fastlagte emner - antal medlemmer, 
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aktiviteter, organisering, medlemsdemokrati, samarbejdet med kommunen, alkoholpolitik 

og adgang for handicappede. Så sådan en rapport indsendte vi, og et stykke tid efter fik vi et 

svar. Rapporten havde været behandlet i Folkeoplysningsudvalget, som i svaret gav udtryk 

for, at de havde været glade for at læse rapporten og tog den til efterretning, mindede os om, 

at vi skal lave henlæggelser til bygninger og materiel, samt lovede at udarbejde et link til en 

vejledning vedr. alkoholpolitik.   

 

Nok så interessant sendte kommunen en oversigt over alle Rudersdals otte 

vandsportsklubber. Her kunne man se, at der fra 2013 til 2016 havde været et fald på ikke 

mindre end 280 medlemmer (ca 12 pct.).  Kun én enkelt klub havde en pæn stigning i antal 

medlemmer - Birkerød Ro- og Kajakklub, som i de tre år havde en nettotilgang på 40 

medlemmer. Det meste skyldtes naturligvis ABS-roernes overgang til medlemsskab, men 

det forklarer dog kun cirka 28 af de 40.   

 

Generelt har vi et godt samarbejde med kommunen. Det går ikke altid så hurtigt som vi 

kunne ønske, men der er ikke noget alvorligt at klage over. Tværtimod var det en fornøjelse 

at samarbejde med kommunen om tagprojektet, da kommunen - langt om længe - medgav, 

at vi havde skaffet så mange egne midler og fondsstøtte som menneskeligt muligt. 

 

Selskabelige arrangementer 

 

De traditionsrige arrangementer - standerhejsning og standerstrygning med tilhørende 

middage og  sankthansarrangementet gik alle tre rigtig godt. Sensationelt nok var vejret 

gunstigt d. 23. juni, og det fungerede fint med sangkor og fakkelbåd og ikke mindst det 

flotte bål. En stor tak til alle, som også i de sammenhænge yder en formidabel indsats. 

 

Som tidligere nævnt har Kim desværre besluttet at forlade bestyrelsen, og vi har vurderet, at 

der må et helt udvalg til for at løfte hans arbejde med de selskabelige arrangementer. Niels 

Høyer har velvilligt indvilget i at være formand for udvalget, med Kim som menigt medlem, 

og så mangler vi bare lige en eller to mere i udvalget for at få flere med til at løse denne 

opgave. Formentlig af generthed har folk hidtil afholdt sig fra at melde sig. Men kom nu 

bare frem. Man må meget gerne melde sig her i aften. 

 

Informationsvirksomhed, datasikkerhed og rokort.dk 

 

Informationsvirksomheden har som hidtil været koncentreret om vedligeholdelse og 

ajourføring af hjemmesiden og om de regelmæssige - og meget læseværdige -nyhedsbreve. 

Vi fik også placeret lidt gratis reklame i den lokale presse forud for sæsonstarten, i 

forbindelse med donationen af den Nordea-finansierede kajak og forud for 

sankthansarrangementet. 

 

Vi har i bestyrelsen fulgt med i sagen om indførelsen af en EU-forordning om behandling af 

persondata. Disse regler træder i kraft d. 25. maj i år og består dels af forordningen, der jo 

har direkte retsgyldighed i Danmark og af en ny dansk databeskyttelseslov. Nogle af jer har 

måske bemærket, at disse ting har givet anledning til kraftig politisk debat.  

 

DGI og DIF har udarbejdet en foreløbig vejledning til idrætsforeninger om behandling af 

personoplysninger. Den vejledning har vi netop modtaget. Vi vil se på den i bestyrelsen og 
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sørge for, at vores praksis med medlemslister osv. kommer til at være helt og fuldt 

lovmedholdelige. Umiddelbart skulle det ikke give de store problemer. 

 

En anden forandring, som ligger rundt om hjørnet, er at det udmærkede rokort.dk skifter 

navn til det ikke specielt smukke ord rowlog.com og får nogle nye funktioner og 

muligheder. Også her følger bestyrelsen med og er fremkommet med ideer, som kan være 

nyttige i administrationen af klubben, f.eks. kontingentbetaling og udsendelse af mails til 

medlemmerne.  Men det er stadig et igangværende arbejde.  

 

Afslutning 

 

Tak for opmærksomheden 

http://rokort.dk/
http://rowlog.com/

