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BIRKERØD RO- OG KAJAKKLUB. BERETNING TIL GENERALFORSAM-
LINGEN D. 26. FEBRUAR 2020. 
 
Sammenfatning/Indledning 
 
Beretningen kunne egentlig gøres ultrakort: Klubben har haft en virkelig god sæson. 
Men her kommer alligevel en lidt mere detaljeret oversigt over, hvad der er sket og hvad 
der er udrettet. 
 
Bestyrelsen 
 
Sidste års generalforsamling gav genvalg til de fire af os, som genopstillede. Derudover 
blev Pernille Vedsted, Claus Munk Mikkelsen og Jens Galatius valgt. Rollefordelingen 
blev ikke meget forskellig fra, hvordan den har været de seneste år. Senere på året valgte 
Vibeke Weigelt at udtræde af bestyrelsen og at standse som kajakchef. Tak til Vibeke for 
en god indsats. Joachim Harteg Jacobsen afløste Vibeke som kajakchef og har deltaget i 
de seneste bestyrelsesmøder som observatør. Joachim opstiller som bekendt til bestyrel-
sen senere i aften. 
 
Medlemsskaren 
 
Ved årsskiftet havde klubben 187 aktive medlemmer og fire passive medlemmer. Det er 
en stigning på ikke mindre end 26 aktive i forhold til forrige årsskifte. Og for et år siden 
kunne vi også notere fremgang på medlemstallet.  Der er nu 78 kajakroere og 128 bag-
lænsroere, hvoraf de 26 er seniorroere. Det vil sige, at lige omkring to tredjedele af med-
lemerne ror inrigger, coastal og/eller scullere, og knap halvdelen kajak. Nogle ror begge 
dele - ellers går regnestykket jo ikke op. 
 
Økonomien 
 
Den store fremgang i antal medlemmer har betydet højere kontingentindbetalinger end 
budgetteret ved sæsonens begyndelse og har skabt et godt grundlag for endnu en sæson 
med en tilfredsstillende økonomi og med gode muligheder for investeringer, vedligehol-
delse og nyanskaffelser. Bestyrelsen har løbende gennem sæsonen drøftet prioritering af 
disse ting, ofte ret så detaljeret. Meget arbejde er udført frivilligt og dermed ulønnet, og 
når der har været brug for at entrere med håndværkere osv., er der foretaget udbud og 
udvist godt købmandskab. Jeg tør roligt sige, at de øgede indtægter er blevet brugt for-
nuftigt, og at udearealer, bygning, inventar og ikke mindst materiellet fremstår i bedre 
stand nu, ja i virkelig god stand for langt det mestes vedkommende.   
 
Jeg vil senere i beretningen komme lidt mere ind på, hvilke projekter vi har gennemført i 
år, og kassereren vil som sædvanlig senere på dagsordenen give en mere detaljeret præ-
sentation af regnskabet.  
 
Aktiviteter på vandet 
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Klubbens roere var særdeles flittige i sæsonen. Det samlede antal kilometer tilbagelagt 
kom op på 45.000, betydeligt flere end sæsonen før, hvor det blev til 39.000 km. 14 roere 
tilbagelagde 750 km eller mere og kvalificerede sig dermed til guld eller sølv. I den anden 
ende af kilometerskalaen må man konstatere, at forbløffende mange medlemmer roede 
meget lidt. Og man kan jo have sine tvivl, om disse meget tilbageholdende medlemmer 
kan fastholdes.  
 
Der er også blevet roet usædvanlig meget i vintersæsonen indtil nu, vel også hjulpet på 
vej af, at der knap nok har været nogen rigtig vinter. Over 7.000 km mod 6.000 km sid-
ste vinter. 
 
Sidste års generalforsamling vedtog, at der skulle etableres et “dating system” for at gøre 
det lettere at samle ro-hold, ikke mindst for de nye medlemmer. Vi etablerede sådan et 
system på rokort.dk.  Systemet er blevet brugt, omend ikke meget. Til gengæld synes me-
re improviserede systemer til at arrangere ture at fungere fint. I hvert fald er der stor ro-
aktivitet i morgentimerne - dejligt at se. 
 
Årets roskole var usædvanligt velbesøgt. 14 roere deltog som kaniner, og på nær én blev 
de alle frigivet. Ordningen med mentorer viste igen sit værd, takket være en stor og 
ihærdig arbejdsindsats. Som de seneste to år gennemførte vi en tilfredshedsundersøgelse 
blandt kaninerne og tilføjede som noget nyt en tilsvarende undersøgelse blandt mento-
rerne.  Tilfredsheden var generelt - tilfredsstillende. Fra nogle af mentorerne kom der 
gode bud på, hvad der fungerer, og hvad der kan gøres bedre Der blev blandt andet pe-
get på behovet for en klarere afgrænsning af pensum - hvad er det præcis kaninerne skal 
lære?  Her er det så meningen, at det nye roreglement og især den nye romappe vil udgø-
re pensum og dermed grundlaget for den praktiske oplæring. En anden nyskabelse i for-
bindelse med roskolen var et afsluttende lille arrangement for kaniner og mentorer. En 
rigtig god idé. 
 
I sæsonens løb blev der uddannet tre nye korttursstyrmænd, og tre medlemmer har gen-
nemført instruktørkursus. 
 
Vi havde igen planlagt syv langture i sæsonen. Seks af dem blev gennemført: Den tradi-
tionsrige tur til Københavns havn, ture på Roskilde Fjord og Præstø Fjord samt på Øre-
sund ud fra Kastrup, hvor turen også bød på landgang og frokost med fadøl i Dragør. Vi 
havde en traditionelle todagestur til Skovhytten i Nivå, og endelig fik vi genoptaget løv-
faldsturen på Esrum Sø. En planlagt tur ud fra Gilleleje måtte aflyses på grund af for 
stærk blæst deroppe på toppen af Sjælland. Men alt i alt så absolut en god langturssæson.  
 
Det har også været en god sæson for seniorroningen. Der har været en pæn tilgang af 
nye seniorroere, som har gennemgået træning og har avanceret fra at være seniorkaniner 
til at være frigivne seniorroere. Hver onsdag og torsdag har der været stor aktivitet og 
godt humør. Seniorroningen har igen vist sig som en glimrende rekrutteringsbase for 
fuldgyldige medlemmer, når seniorroere får lyst til at komme ud på søen også på andre 
tidspunkter end onsdag og torsdag og vælger at gå over til fuldgyldigt medlemskab, i før-

http://rokort.dk/
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ste omgang som kaniner. Da seniorroningen blev indført i i 2015, var der en vis forvent-
ning om, at det måske skulle være en midlertidig ordning. I løbet af 2019 drøftede besty-
relsen og holdlederne dette spørgsmål. Vi blev hurtigt enige om, at seniormedlemskabet 
er et godt og unikt tilbud til folk, som gerne vil ro i begrænset omfang i velfungerende 
rammer og på hold, som også byder på socialt samvær. 
 
Der var 12 deltagere på kajakskolen. Af de 12 var to allerede medlemmer som inrigger-
roere. Derudover kom der seks nye kajakroere ind via et fast track-forløb. Så der kom 
altså 18 nye kajakroere (og 16 nye medlemmer). 
 
Der blev foretaget en spørgeskemaundersøgelse af kaninernes tilfredshed med kajaksko-
len. Det gav en meget fin evaluering, omend desværre med en begrænset svarprocent, 
måske fordi vi først fik sendt spørgeskemaerne ud sent på sæsonen.  Kajakskolen 2020 
er allerede fuldtegnet. 
 
Der er indkøbt tre nye kajakker og nye svømmeveste. Vi er nu velforsynet med kajakker 
for både små og store kajakroere - og mellemstore. Stativet i bådhallen er fyldt godt op 
med en god blanding af klubkajakker og private kajakker. 
 
På grund af ændring af de kommunale regler for brug af svømmehallerne kom kajaksko-
len i 2019 ikke til at omfatte træning i svømmehal. Problemet er nu løst ved at kommu-
nen har indkøbt egne kajakker til brug i svømmehal. Derfor vil der på dette års kajaksko-
le indgå træning i kommunale kajakker i svømmehallen. 
 
Kajakroerne har bidraget flittigt til klubbens 45.000 tusind tilbagelagte kilometer. Men 
der er også meget stor forskel på hvor meget der ros. Mange kajakmedlemmer ror meget 
lidt, eller overhovedet ikke. Det kan godt give en bekymring for fastholdelse. Senere i 
aften vil kajakchefen omtale forskellige initiativer til at imødegå dette problem.  
 
Sikkerhed 
 
Vi har været forskånet for alvorlige uheld. De uheld, der har været, er indtruffet i forbin-
delse med ombordstigning og ved tilbagekomst til bådebroen. Det virker som om, at det 
farligste område er mellem portene og spidsen af bådebroen. Der bør fortsat være fuldt 
fokus på at forebygge og hindre uheld og ulykker. 
 
Vi har i sæsonens løb fået sponsorfinansierede redningsveste og svømmeveste, så der nu 
er fuldt tilstrækkeligt antal af dette vigtige udstyr. Seniorholdene har også i 2019 stået for 
at checke, at redningsvestene er i orden. 
 
 
 
 
Nye regelsæt 
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Der er ikke udarbejdet nye regelsæt i årets løb. Men nu er vi i gang med det igen. Inden 
sæsonens begyndelse satser vi på at have et nyt roreglement og en ny romappe og som 
noget helt nyt også en kajakmappe. Indtil nu har der ikke været et specifikt og nedfældet 
regelsæt for kajakroningen. Senere i aften kommer der mere om  dette emne. 
 
Ansvarsforsikring for styrmænd 
 
Jeg nævnte i beretningen sidste år, at vi havde konstateret et problem i vores forsikrings-
dækning.  Hvis man som styrmand i en af klubbens både pådrager sig erstatningsansvar, 
skal det dækkes af den enkeltes personlige ansvarsforsikring. Sådan en har langt de fleste, 
går jeg ud fra. Der er imidlertid en begrænsning i de almindelige ansvarsforsikringer. 
Hvis skaden er forvoldt af en båd, der er mere end 5,5 meter lang - og det er  alle vores 
inriggere, coastalbåde og scullere - så dækker forsikringen kun skader på personer, men 
ikke skader på ting som f.eks. andre både. 
 
Det problem har der været arbejdet med længe, med vores klub som en af de drivende 
kræfter, og nu kan vi omsider se frem til en løsning. DFfR har udarbejdet et oplæg, der 
sigter mod en kollektiv forsikring, som dækker dette forhold for alle medlemmer af alle 
klubber under DFfR. Ordningen bliver formentlig og forhåbentlig vedtaget senest på 
DFfR’s generalforsamling i marts. Det bliver godt endelig at få den sag bragt i orden. 
 
Men ansvaret for personskade skal altså fortsat dækkes af den enkeltes private ansvars-
forsikring, så det er vigtigt at sikre sig, at man har sådan en.  
 
Drift og vedligeholdelse af bygning og udearealer 
 
En meget stor del af det ganske omfattende arbejde med at holde vores ejendom i god 
orden udføres af en fast kerne af medlemmer, suppleret af andre frivillige på en række 
områder. Det gør sig især gældende på de to årlige arbejdsdage, hvor rigtig mange møder 
op og udfører det arbejde husforvalteren tildeler dem. Noget af vedligeholdelsesarbejdet 
er simpelt nok som f.eks. at feje gulv, men andet kræver teknisk og håndværkmæssig ek-
spertise. Vores økonomi ville se betydeligt dårligere ud, hvis vi skulle betale os fra denne 
slags arbejde.   
 
De to største og mest komplicerede projekter i sæsonens løb var etablering af det nye 
elektroniske låsesystem og konstruktion og montering af hejseanlægget i bådhallen. Hej-
seanlægget opfyldte jo et ønske næret gennem mange år. Det projekt er det fineste ek-
sempel på, at klubben har kapable og engagerede medlemmer med stor teknisk eksperti-
se. Og de småting de ikke selv kunne udføre, fik de specialisthjælp til udefra - frivilligt og 
gratis. 
 
Andre større eller mindre projekter i sæsonens løb har været maling af balkonen, anskaf-
felse af nye køleskabe og en dybfryser, nye døre i depotrum og køkken, ny rocomputer, 
MobilePay, opretning af fliserne udenfor bådhallen, avanceret tagrenderensning, fæld-
ning af elletræet vest for klubhuset og plantning af et nyt Alnus glutinosa, og endelig op-
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sætning af en udendørs hjertestarter. Arbejdet med tagrenderne, træerne og hjertestarte-
ren er sket i samarbejde - og samfinansiering med sejlklubben. 
 
Vedligeholdelse og istandsættelse af materiellet 
 
Sidste år kunne jeg fortælle, at materielforvalteren og hans håndgangne hjælpere havde 
udført “et grundigt, velordnet og professionelt arbejde”. Det har de gjort igen. Der er 
blevet udskiftet bundbrædder, ror, skvatbord og bundskruer mv., hvor det var påkrævet. 
Hermed har teamet være alle inriggerne grundigt igennem.  Der har været nogle småska-
der - heldigvis ingen alvorlige. Men det er klart, at der er behov for særlig forsigtighed i 
forbindelse med anløb af vores bådebro og placering af bådene på bådvognene. Skader-
ne er løbende blevet udbedret, så inriggerne har været til rådighed til sæsonens heftige 
ro-aktivitet. Men indsatsen har ikke været begrænset til inriggerne. Scullerne, som jo ikke 
er blevet brugt så meget de seneste år, er blevet gennemgået og afprøvet. Tre af dem har 
fået nyt udstyr og er blevet sat i stand.  
 
En nyskabelse er en særskilt indsats for at lære at vedligeholde og reparere glasfibermate-
riellet, i første omgang coastalbådene og scullerne, men det er også relevant for kajak-
kerne. Ved et særskilt glasfiberarrangement i januar blev coastalbådene og en dobbelt-
sculler gjort startklar. 
 
I forbindelse med forårets arbejdsdag foretog kajakfolket en grundig rengøring og pole-
ring af kajakkerne, som et supplement til den løbende pasning af udstyret. 
 
Klubtøj 
 
For første gang i flere år arrangerede vi i år køb af klubtøj. Det gik rigtig godt. Medlem-
merne købte så meget, at det økonomisk kunne løbe rundt uden udgift for klubben. Og 
så ser de velklædte roere jo godt ud! 
 

 

 
Forholdene på udearealerne 
 
Også i 2019 var klubben blandt ofrene for den uhæmmede festkultur, som åbenbart hø-
rer til dagens - eller nattens - orden i Nordsjælland .  Efter varme weekender i juni og juli 
kunne man finde godt med knuste flasker, efterladte øldåser, pizzabakker o.lign. på ude-
arealet. Det var ikke spor sjovt at skulle rydde op efter de unge mennesker og helt og 
aldeles urimeligt. Man kommer bl.a. let til at rive sig til blods på glasskårene. Vi klagede 
vores nød til kommunen og understregede det urimelige i, at vi som klub både skal rydde 
op efter vandalerne og oven i købet betale for den ekstra renovation. Vi fik så den ord-
ning med de to store, faste affaldscontainere. Kommunen gav en vis støtte, men vi slap 
ikke for en ekstraudgift, og besværet slipper vi heller ikke for.  
 
 
Selskabelige arrangementer 
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Og nu til noget mere muntert: årets sociale arrangementer. Standerhejsnings- og stander-
strygningsarrangementer gik strygende, såvel om eftermiddag som ved middagene om 
aftenen. God mad, fin stemning.  
 
2019 var et af de sjældne år med godt vejr sankthansaften. Der var mødt virkelig mange 
mennesker op på den dejlige sommeraften, Axel Bredsdorff holdt en god og tilpas kort 
tale, og det lykkedes os at koordinere det således, at fakkelbåden gled frem ved pynten, 
da talen sluttede. Derefter kunne man nyde korsangen og bålet. 
 
For en måned siden havde vi foredrag ved Stig Englund fra Rudersdal kommune om 
naturforvaltning i Vaserne. Der var så stor interesse for at deltage, at vi tillod os en lille 
overbooking. Men det gik jo fint med at finde plads, og foredraget var glimrende. 
 
Informationsvirksomheden 
 
Også i denne sæson har der været stor og velformuleret aktivitet på informationssiden. 
Kerneydelserne er jo hjemmesiden og de regelmæssige nyhedsbreve, suppleret med eks-
traudsendelser om enkeltspørgsmål, når der er behov for det. Vi har også som tidligere 
haft artikler i den lokale presse og i Seniornyt. 
 
Afrunding 
 
Et af Poul Schlüters mest kendte udsagn fra hans statsministertid er: “Det går ufatteligt 
godt i Danmark”. Noget tilsvarende kunne man godt fristes til at sige om vores klub.  
Men en ting er jo at konstatere, at det går godt, noget andet er at sikre, at det bliver det 
ved med også i fremtiden.  Her i klubben er der faktorer, som maner til en vis forsigtig-
hed i fremtidsscenarierne- ikke mindst aldersfordelingen, især blandt inriggerroere og 
som nævnt antallet af medlemmer, som ror meget lidt eller sket ikke. Vi må derfor blive 
ved med at gå til sagen med godt humør, fokusere på fortsat markedsføring, rekrutte-
ring, oplæring, fastholdelse, gerne nytænkning og et godt klubliv i det hele taget. 
 
Jeg vil slutte med at sige tak til alle jer, som gennem frivilligt arbejde og stor entusiasme 
har gjort det muligt at give klubben endnu en god sæson. Det er virkelig imponerende.  


