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Referat af generalforsamling i Birkerød Ro- og Kajakklub 

Sted:  Klubhuset, Plantagevej 80 B, 3460 Birkerød 

Tid:  Onsdag den 26. februar, 2020 kl. 19.00 – 20-30 

Tilstede:  43 klubmedlemmer, inklusive alle medlemmer af bestyrelsen 

Dirigent:          Ole Steen Andersen 

Referent:  Niels Ørnbjerg 

 

1. Valg af dirigent 

Carsten Nilaus Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Ole Steen 
Andersen som dirigent. Det forslag blev imødekommet. Ole Steen Andersen kunne 
konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt (9.1 2020) med en fyldestgørende 
dagsorden i henhold til vedtægterne.  

 

2. Formandens beretning om den afsluttede sæson 

Carsten Nilaus Pedersen indledte beretningen med at anføre, at klubben har haft en 
virkelig god sæson.  Medlemstallet er steget markant, og økonomien har været 
tilfredsstillende. Dette har muliggjort investeringer, vedligeholdelse og nyanskaffelser. 
Udearealerne, bygningen, inventaret og materiellet fremstår nu i virkelig god stand. De 
største enkeltprojekter har været det elektroniske låsesystem og hejseanlægget i 
bådhallen. Der blev roet rigtig mange kilometer i sommersæsonen, og der er også rigtig 
godt gang i vinterroningen. Årets langture har været en stor succes, og seniorroningen er 
inde i en aldeles god gænge. Der er endvidere uddannet nye korttursstyrmænd og nye 
instruktører, og ro- og kajakskolerne har fået megen ros. Den fortsatte fokus på 
sikkerheden har sikret meget få uheld  for såvel  materiel som personer. En bekymring er 
dog, at temmelig mange medlemmer får roet meget lidt eller slet ikke. Det skal der gerne 
gøres noget ved med henblik på at fastholde disse som medlemmer.  Der er iværksat en 
revision af reglement og romappe, og som noget nyt suppleres der med en 
kajakmappe.  Endvidere er der ved at komme styr på problemet omkring ansvarsforsikring 
for styrmænd i tilfælde af tingsskade, idet DFfR er på vej med en kollektiv forsikring.  I sin 
afrunding konkluderede formanden,  at det som sagt går godt, men at der fortsat, og ikke 
mindst med henblik på at fastholde medlemstallet,  skal være fokus på markedsføring, 
rekruttering, oplæring, fastholdelse samt på at fastholde et godt klubmiljø.  

Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen. Den bliver nu lagt på 
klubbens hjemmeside. 
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3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse 

Torben Gunge præsenterede det reviderede regnskab med udgangspunkt i det udsendte 
materiale. Gennemgangen omfattede resultatopgørelsen (indtægter, udgifter, 
investeringer, afskrivninger og hensættelser) samt balancen. Regnskabet udviser et positivt 
resultat på kr 29.153, og en likviditetsreserve på kr 211.000. 

Med udgangen af 2019 havde klubben 191 medlemmer. Dette udgør en stigning på 29 
medlemmer i forhold til udgangen af 2018. Kontingentmæssigt er fordelingen på 158 
fuldgyldige medlemmer, 33 seniorer og 4 passive. Nogle af seniorroerne er senere 
overgået til at være fuldgyldige medlemmer. Ud af de 158 fuldgyldige medlemmer er der 
78 kajakroere. Af disse ror 22 også inrigger. 

På et spørgsmål fra salen svarede Torben Gunge, at årsagen til, at købet af nye kajakker for 
kr 55.000 fremstår som en ren udgift er, at der er tale om et kontantregnskab.Under 
punktet A, umiddelbart under kontantregnskabet, er købsværdien anført, så den indgår i 
resultatet, ligesom der er foretaget de relevante afskrivninger af den samlede værdi af 
klubbens både. 

Generalforsamlingen godkendte det reviderede regnskab for 2019. 

 

4. Forelæggelse af det foreløbige budget for 2020, herunder fastsættelse af kontingent og 
indmeldelsesgebyr 

Torben Gunge gennemgik forslaget til budget for 2020 med udgangspunkt i det udsendte 
materiale. 

Budgettet er baseret på uændrede medlemssatser (kontingent, indmeldelsesgebyr, leje af 
plads til kajak), og af forsigtighedsgrunde på en mindre medlemstilbagegang. Der forventes 
et lidt stigende lokaletilskud. Der er overvejelser omkring en eventuel renovering af nogle 
af husets toiletfaciliteter, en udgift, der har en størrelse, så der vil blive brugt af 
hensættelserne til bygningsvedligehold, ligesom der er kontakt til kommunen med henblik 
på mulighederne for støtte herfra. Igangsættelse og den takt arbejderne kan gennemføres 
med, afventer afklaring af ovenstående samt en bekræftelse af, at medlemstallet efter 1. 
april ikke ændres væsentligt. Efter hensættelser forudses et stort set neutralt resultat.  

Rob Doeleman pegede på, at udgiften til el og gas måske var sat rigeligt højt, ligesom 
Ronny Christensen mente, at kontingentet måske godt måtte stige en lille smule hvert år. 

 Forslaget til budget for 2020 med uændrede satser for kontingent, indmeldelsegebyr og 
pladsleje  blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

 

5. Orientering om revision af klubbens reglement og romappe 

Formanden anførte, at bestyrelsen lagde vægt på, at klubbens regelsæt holdes ajour, og 
gerne forbedres, i lyset af indhøstede erfaringer og klubbens udvikling i det hele taget. Det 
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var baggrunden for revisionen af reglementet og romappen og som noget nyt 
udarbejdelsen af en kajakmappe.   Det nye roreglement vil give en kortfattet fremstilling af 
de vigtigste fælles regler, ikke mindst de sikkerhedsrelaterede, og samtidig et overblik over 
klubbens aktiviteter på vandet og i bådhallen - og på stykket mellem bådhal og vand -  hvad 
enten man ror i inrigger, coastal, sculler eller kajak.  Reglementet kan således være med til 
at sikre, at de forskellige medlemskategorier og hhv baglæns- og forlænsroere får en 
fornemmelse af at tilhøre én samlet klub. 

Udkastet til reglement er betydelig mere kortfattet end det nuværende. En række 
bestemmelser er flyttet over i romappen. Denne er til gengæld mere detaljeret og 
omfangsrig end den nuværende, især fordi den får det hele med - rofarvandet, 
sikkerheden, bådene og andet udstyr, uddannelse, ro-rettigheder og instruktion, den 
daglige roning m.m. Det bliver til mange sider, men det bliver sat overskueligt og 
pædagogisk op, med illustrationer og fotografier. 

Kajakmappen er en nyskabelse. Udkastet følger i vidt omfang opbygningen af reglement og 
romappe, herunder på det sikkerhedsmæssige. Den er mere kortfattet end romappen, bl.a. 
fordi den ikke omhandler roteknik. Her henvises til andet undervisningsmateriale. 
Kajakmappen specificerer begrænsninger og rettigheder på forskellige frigivelsesniveauer, 
bl.a. for at motivere kajakroerne til at dygtiggøre sig og dermed fx få adgang til roning på 
fremmed farvand og i vintersæsonen.  

Reglementet og romappen blev sendt i høring blandt klubbens instruktører d. 2. februar 
2020, og i et nyhedsbrev er alle medlemmer blevet tilbudt  at rekvirere udkastene og 
komme med kommentarer. Høringen udløber d. 1. marts 2020. Kajakmappen følger en lidt 
anden proces, bl.a. fordi alle kajakinstruktører har været direkte involveret i at skrive 
udkastet, men den vil også blive udbudt til kommentering blandt alle medlemmerne. 

 I alt er der forud for generalforsamlingen kommet fem sæt kommentarer til reglement og 
romappe. Tre af dem er uforbeholdent positive; de to sidste er også positive, men 
indeholder derudover substantielle bemærkninger og forslag til ændringer. Det drejer sig 
om ting som, hvordan man lægger til ved en bådebro (i vindsiden eller læsiden); 
præcisering af styrmandens myndighed; om der kan dispenseres fra forbud mod at lade 
visse både passere slusen og et par ting mere.  Bemærkninger af redaktionel karakter har 
gjort det muligt at  tydeliggøre og afkorte teksten. 

Når høringsprocesserne er afsluttet vil bestyrelsen færdiggøre teksterne i lyset af  de 
indkomne bemærkninger, så de ligger klar ved sæsonstart. De vil dels kunne give et 
overblik, dels kunne bruges som undervisningsmateriale ved træning og uddannelse af nye 
såvel som gamle medlemmer.  

Ronny Christiensen udtrykte bekymring for, at detaljeringsgraden i dokumenterne 
overskygger styrmandens ansvar, og at det i sidste ende bliver svært at beslutte, om man 
må ro ud eller ej. Jørgen Schiermacher udtrykte modsat glæde over, at der foreligger et 
fyldigt skriftligt materiale som baggrund for roningen på søen.  

Formanden henviste til det overordnede princip i roreglementet: “Ro efter evne og brug 
din sunde fornuft”. Reglement og romappe vil netop understrege styrmandens ansvar og 
myndighed. 
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6. Aktivitetsplan 

Inriggerroningen lægger ud med et instruktørmøde den 2. april, hvor dette års roskole vil 
blive planlagt. Udgangspunktet vil være det opdaterede reglement og den opdaterede 
romappe, og fokus vil være på at opnå enighed om pensum. De tre nye instruktører kan 
bringe ny viden ind i processen. Introduktionsaftenen til roskolen finder sted 29. april, og 
roskoleweekenden ligger 2-3 maj. Indtil videre er der kun én tilmeldt.  Medlemmerne blev 
derfor opfordret til at tale godt for medlemskab af klubben blandt venner og bekendte. 
Fællesroningerne og brovagtordningen vil fortsætte, og der vil som sædvanlig blive 
arrangeret ture på fremmed farvand.  Endvidere vil der blive taget initiativ til at få mere 
gang i scullerroningen ved at arrangere prøveroning for klubbens medlemmer. 
Seniorroningen fortsætter selvfølgelig også, herunder med solnedgangsture den første 
tirsdag kl 19.00 i  i maj - september. De forskellige arrangementer vil blive annonceret i 
nyhedsbrevene, og iøvrigt skrevet ind i aktivitetskalenderen på klubbens hjemmeside. 

Kajakskolen er fuldt besat med en venteliste. Kajakskolen starter i Trørød Svømmehal. Hver 
tirsdag og torsdag aften fra 1. maj til Skt. Hans, samt en række søndage (3/5, 17/5, 7/6) vil 
der være aktiviteter på vandet. På disse tidspunkter er alle kajakker reserveret. Den 8. 
marts og 15. marts er der redningsøvelser i svømmehal for allerede frigivne. Der vil være 
fællesroninger, juli dog undtaget, med en erfaren roer som turleder hver onsdag aften, og 
DGI  har allerede programsat en række aktiviteter, som man kan tilmelde sig.  Derudover 
planlægges til efteråret lokale dagture, tekniktræning, instruktørtræning og ture til 
fremmed farvand. Hvis der er tilmeldte nok tilbydes der fra 1. august et fast-track 
kajakskoleforløb for roere med ekstern IPP2 kursus. Alle aktiviteter vil blive annonceret i 
Nyhedsbreve, på aktivitetskalenderen på hjemmesiden og på kajakroernes facebookside. 

 

7. Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag forud for generalforsamlingen, men på selve mødet 
fremsatte Gugge Tanggård et ønske om indkøb af en ekstra bådvogn og af såkaldte slides 
til romaskinerne. Fra bestyrelsens side blev det angivet, at man vil se på forslagene, men 
også tilføjet, at man tidligere har afvist tanken om en ekstra bådvogn med henvisning til 
pladsmangel. 

 

8. Valg til bestyrelsen 

Ingen medlemmer af den siddende bestyrelse (Carsten Nilaus Pedersen, Torben Gunge, 
Jørgen Kleisdorff, Pernille Vedsted, Claus Munk Mikkelsen og Jens Galatius. Niels Ørnbjerg) 
var på valg.  

Joachim Harteg Jacobsen, den nuværende kajakchef, opstiller til bestyrelsen. Han gav en 
kort præsentation af sig selv og af sine visioner for roningen. Joachim Harteg Jacobsen blev 
indvalgt i bestyrelsen. 

Rob Doeleman fandt det uhensigtsmæssigt, at valgperioden for samtlige medlemmer af 
bestyrelsen, bortset fra Joachim Harteg, udløber på samme tid (næste år). Bestyrelsen er 
opmærksom herpå, og vil tilstræbe at sikre det nødvendige erfarings-kontinuum. 
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9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Jan Thomsen og Gunnar Hallsson blev begge genvalgt, sidstnævnte som suppleant. Jan 
Hansen gjorde opmærksom på at de to revisorer står som sidestillede på det underskrevne 
regnskab, og ikke som revisor, hhv. revisorsuppleant. 

 

10. Eventuelt 

Ronny Christensen udtrykte anerkendelse af bestyrelsens store indsat og bad om at hans 
betænkeligheder omkring nyt reglement og romappe blev taget til efterretning i det 
afsluttende arbejde. 

Carsten Nilaus Pedersen udtrykte stor tak til Ole Steen Andersen for god mødeledelse, og 
til medlemmerne for deres konstruktive og aktive deltagelse, og hævede derefter mødet.  

 

Birkerød, den 1. marts. 2020  

 

 

 

Carsten Nilaus Pedersen                                    Ole Steen Andersen 

Formand                                                                Dirigent 


