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Bilag 1: Beretning om året 2021 til generalforsamlingen i 2022 

 

Indledning  

Året 2021 har igen været et meget specielt år på grund af Coronaen. Men på trods af 

restriktionerne har 2021 været et godt år for klubben. Der er roet rigtigt mange kilometer, 

medlemstallet er øget, og økonomien er sund.  En medlemsundersøgelse og et medlemsmøde har 

i væsentligt omfang bidraget til igangsættelse af udviklingen af en ny medlemsstrategi og en ny 

bådstrategi. Dette arbejde vil blive fortsat, således at klubben kan tilpasse sig nye tider og 

ændrede vilkår. 

Generalforsamlingen 

På grund af Corona-restriktionerne kunne generalforsamlingen ikke afholdes ved fysisk fremmøde 

den 23. februar, som oprindeligt planlagt. Generalforsamlingen blev i første omgang udsat til 27. 

april, men grundet fortsat forsamlingsforbud endte den med at blive afholdt digitalt. Dette kan 

bestyrelsen beslutte såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force 

majeure. Generalforsamlingen blev gennemført på betryggende vis. 

Corona  

Klubben har hele vejen igennem 2021 fulgt det princip at respektere påbud og anbefalinger fra 

regering, myndigheder, herunder Rudersdal Kommune og relevante idrætsorganisationer (DIF, 

DGI og DFfR).  Der har været enkelte tilfælde af Corona blandt medlemmerne,  men dette har ikke 

ført til større smitteudbrud/smittekæder i klubben.  

Coronaen har selvfølgelig påvirket klubbens aktiviteter i 2021, men generelt har vi fastholdt et højt 

aktivitetsniveau. Se også under andre punkter.  

Bestyrelsen  

Per d. 23. februar i år, den dag der skulle have været afholdt generalforsamling, udtrådte Pernille 

Vedsted og Claus Munk Mikkelsen af bestyrelsen. Claus blev erstattet af Marianne Vittrup, der 

også afløste Claus som rochef. Carsten Nilaus Pedersen trådte ud af bestyrelsen per. 3. april, og 

bestyrelsen supplerede sig med Ole Steen Andersen som nyt medlem. Bestyrelsen konstituerede 

sig siden hen med Ole Steen Andersen som ny formand. Jon Kjeldsen, der blev indvalgt i 

bestyrelsen på generalforsamlingen, afløste Ole Steen Andersen som formand per d. 25. 

september. Ole Steen Andersen udtrådte efterfølgende af bestyrelsen. Per d. 7. november 

udtrådte Joachim Harteg Jacobsen af bestyrelsen, og blev afløst af Kell Vedsted, der også afløste 

Joachim som kajakchef. Generalforsamlingen kan forhåbentlig godkende Kell som nyt medlem af 

bestyrelsen. Selvsuppleringerne i perioden er hjemlet i vedtægternes § 9, stk. 1.  

I perioden 24. februar til afholdelse af den udsatte generalforsamling d. 27. april udgjorde 
bestyrelsen et “forretningsministerium”, der fungerede med fuld respekt for beslutningerne fra 
generalforsamlingen i 2020 og naturligvis i det hele taget i overensstemmelse med god 
forvaltningspraksis. 
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Udover det almindelige bestyrelsesarbejde har bestyrelsen i 2021 haft fokus på udvikling af en ny 

medlemsstrategi og en ny bådstrategi. Som vigtige indspil hertil er der blevet gennemført en 

spørgeskemaundersøgelse samt et medlemsmøde. Arbejdet med udvikling af de nye strategier har 

vist sig mere kompliceret og mere omfattende end forudset, og vi er langtfra i mål endnu. 

Bestyrelsen arbejder dog fortrøstningsfuld videre med udvikling af strategierne i en inkluderende 

proces. Bestyrelsen har endvidere spurgt medlemmerne omkring et muligt skift af klubbens navn 

og logo. 

Vedtægtsændring 

Foranlediget af behovet for også fremover at kunne gennemføre generalforsamlingen digitalt har 

der været behov for en revision af klubbens vedtægter. Udover dette er der foreslået enkelte 

andre justeringer, herunder fjernelse af bestyrelsens mulighed for selvsupplering. Til det formål 

har en arbejdsgruppe bestående af Carsten Nilaus Petersen og Ervin Birk assisteret bestyrelsen. 

Den nye vedtægt fremlægges til godkendelse på dette års generalforsamling. 

Medlemsundersøgelse og medlemsmøde 

Som et væsentligt indspil til udviklingen af en medlemsstrategi og en bådstrategi blev der 

gennemført en medlemsundersøgelse i form af et digitalt spørgeskema og et medlemsmøde den 

8. september. Medlemsmødet var velbesøgt og deltagelsen i spørgeskemaundersøgelsen var 

tilfredsstillende. Generelt kan det konkluderes, at medlemstilfredsheden er høj. Der er ikke 

overraskende behov for justeringer her og der, men behovet for revolutionerende ændringer er 

ikke til stede. Resultatet af medlemsmødet er et idekatalog, som vi i bestyrelsen arbejder videre 

med. I nyhedsbrevene er der sket en detaljeret tilbagemelding til medlemmerne på resultatet af 

undersøgelsen og medlemsmødet, og en gennemgang af bestyrelsens umiddelbare reaktion og 

handlinger. 

Medlemsskare og økonomi 

Klubben havde i 2021 en markant tilgang af både nye kajakroere og som noget nyt de seneste år, 

også inriggerroere. Per 31.12 2021 var der 203 medlemmer fordelt på 4 passive, 22 seniorer og 

177 fuldgyldige medlemmer.  Af de sidste var 78 inriggerroere, 77 var kajakroere, og 22 ror både 

inrigger og kajak.  Desværre ser vi også mange udmeldinger, så stigningen i medlemstallet er 

moderat. 

Det øgede medlemstal og en reduktion i omkostningerne forbedrede resultatet med i alt 77.000 kr 
i forhold til budgettet. Dertil kommer en flot gave fra et medlem, på 100.000 kr, der er givet som 
tilskud til den fornyelse af inriggerflåden som skal i gang i de kommende år. 
 
I øvrigt henvises til den gennemgang af regnskab og budget som fremlægges på 
Generalforsamlingen af klubbens kasserer. 
  
Aktiviteter på vandet  

Trods corona-bestemte begrænsninger og en isbelagt Furesø i det meste af februar måned blev 

der roet rigtigt meget i 2021.  I sommersæsonen blev der roet 44.130 km (mod 39.286 i 2020). 
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Faktisk et meget flot resultat. 15 roere fik roet over 750 km (mod 10 i 2020).  Der var også en pæn 

og stigende aktivitet i vinterperioden.  

Baglænsroning 

Inriggerroningen har udviklet sig positivt med øget morgenroning og med hele 15 hovedsageligt 

yngre deltagere på roskolen. Formiddagsholdene onsdag og torsdag er velfungerende (se senere). 

Fællesroningerne tiltrækker ikke så mange roere som tidligere. Til gengæld laver mange roere 

aftaler om roning uden for de faste tidspunkter. Det giver øget mulighed for at ro på tidspunkter, 

som passer ind i roernes kalender, men gør det samtidig sværere for nye roere, som ikke i forvejen 

har et netværk i klubben, at komme ud at ro. For at gøre det lettere at lave aftaler om roning, er 

der derfor etableret en Facebook-gruppe for klubbens inriggerroere. I løbet af efteråret 2021 har 

der også været tilbud om nogle ”Sved på panden”-ture med større fokus på motionsdelen for 

dem, som ønsker det. Der er uddannet 7 korttursstyrmænd og en langtursstyrmand i løbet af året. 

3 roere har yderligere sagt ja til at blive instruktører og er på kursus i foråret 2022. Det giver både 

bedre mulighed for, at alle som ønsker det, kan komme ud, og for at gennemføre flere af ideerne 

til fællesaktiviteter og motion på vandet – særligt når nogle af roerne også melder sig til at hjælpe 

med at koordinere ture mv. 

Mange har udtrykt ønske om at komme til at ro coastal – og enkelte har også vist interesse for 

scullere. Med kun én dobbelt-coastal har det dog krævet store instruktørressourcer at få frigivet 

roere i roningen med to årer. Der blev derfor afholdt en introduktionsdag til roning i sculler og 

coastal for at sætte gang i at få genoplivet typer af baglænsroning med større fleksibilitet. 

Yderligere tiltag vil blive gjort i 2022. Et forsøg med en anden bådtype, hvor flere kan instrueres på 

samme tid, vil give flere medlemmer mulighed for at få opfyldt deres ønske om også at kunne ro 

med to årer. 

Tirsdag den 22. juni blev en klasse fra Birkerød Gymnasium indviet i inriggerroningens 
lyksaligheder ved et besøg i klubben. 

Langture 

Som så meget andet kom inriggerlangturene sent i gang i år. Der blev dog planlagt 5 ture, hvoraf 

en, den til Frederiksværk, måtte aflyses. Vi kom altså af sted 4 gange, nemlig: 

Vi var den 15. juni 11 roere af sted på den klassiske tur igennem Københavns havn. Selve roturen 

var lige så hyggelig som sædvanligt, men P-situationen omkring Københavns Roklub er blevet tæt 

ved håbløs og kostede os en P-bøde til 2 af de 3 biler. Den 17. juli var vi 5 roere til en tur op 

igennem Roskilde Fjord og ind i bunden af Kattinge Vig. På vejen tilbage var vi forbi Kongeriget 

Elleore, hvor de faste beboere, fuglene, kommenterede ret højlydt på vores tilstedeværelse – og 

så sad vi, som sædvanligt, på havnen i Roskilde og nød en fadøl inden vi kørte hjem. Den 3. august 

var 8 roere hele Præstø fjord rundt. Præstø-folkene er sjældent hyggelige mennesker, men deres 

bådvedligeholdelse er ikke helt på niveau med den, vi er forvænte med hjemme i Birkerød. Vi 

måtte bede om, at få en af de udleverede både udskiftet, den første havde taget 2 bord vand ind, 

inden vi havde forladt broen. Den 11. oktober var der hele 19 roere med på turen til Esrom Sø 

hvor vi brugte alt disponibelt inrigger-materiel i Fredensborg Roklub. Esrum Sø med Grib skov er 

meget smuk om efteråret – og med denne gode oplevelse afrundede vi årets langture. 
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Onsdagsholdet 

 
I selve corona-vinteren 20/21 gik onsdagsholdet, som sådan, helt i stå. Fra den 10. marts til den 

14. april blev aktiviteten genoptaget. Det foregik ved, at de der ønskede at ro sendte en mail 

onsdag morgen til Birgitte Unmack, som satte bådene og derefter sendte bådsætningen ud pr. 

mail, med forskudt mødetid og afgang imellem bådene – og efterfølgende kaffemik bådvis på 

forpladsen. Fra den 14. april blev roningen og aktiviteten i øvrigt nogenlunde normal. I løbet af 

sæsonen blev der roet 4257 km af 35 roere til selve onsdagsroningen. Det var, ikke overraskende, 

noget mere end 2020, og noget mindre end 2019. 

 

I løbet af de 2 sæsoner (sommer og vinter) mistede holdet desværre adskillige gode ro-

kammerater, hvis deltagelse på holdet, vi mindes med glæde. Ved sommersæsonens afslutning 

blev Vagn Rydahl afløst som holdleder af Jan Hansen med Peter Larsen som stedfortræder. 

 

 

Torsdagsholdet 

 

I 2021 har torsdagsholdet haft 31 medlemmer, hvilket stort set er på samme niveau som tidligere 

år. De har fordelt sig med 1 passivt, 11 senior- og 19 fuldgyldige medlemskaber. Der har været en 

moderat forskydning i retning af flere fuldgyldige medlemskaber. Af de 19 fuldgyldige medlemmer 

ror de 16 også i vinterhalvåret. 

I sommersæsonen er der roet godt 2100 kilometer, hvilket er omkring 1000 kilometer mindre end 

før coronaens opståen. I gennemsnit har et mindre antal torsdagsroere mødt op til roning, og flere 

har med corona forsigtighed valg at afstå fra at ro i længere perioder. Konceptet er fortsat 

omkring 2 timers roning efterfulgt af fælles kaffebord med tilbehør af forskellig slags. Der har på 

trods af coronaen været en særdeles god stemning ved kaffebordet.  

Herudover har torsdagsholdet medvirket i det årlige check af klubbens redningsveste. En opgave 

der har været delt med onsdagsholdet. 

Kajakroningen 

2021 har været et godt år for kajakroning i klubben med en række vellykkede aktiviteter. 

Vi har haft fællesroning mandag og onsdag og især onsdag med turleder har haft god tilslutning. Vi 

har også i 2021 haft arrangeret ture på fremmed rovand, Roskilde fjord og Øresund, men med 

begrænset tilslutning som formodentlig skyldtes at det blæste en del begge dage. 

I september måned var vi vært for DGI’s arrangement ”bevæg dig for livet” hvor klubbens 

instruktører viste vores lokale rovand frem for kajakroere fra andre klubber. 

Året blev afsluttet med flot pyntet Lucia kajakker som sammen med et par inriggere tog på en 

mindre tur i mørket, men med flot belysning. 
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Vi havde i maj og juni 10 nye medlemmer på kajakskole og i april og august måned har vi via vort 

fast track kursus optaget en del nye medlemmer med eksternt EPP2 kursus. 

Klubben har i dag en stab af dygtige og entusiastiske instruktører som i 2021 har deltaget på en 

række eksterne kurser. Flere instruktører har deltaget på et udvidet teknikkursus og 

livredderkurser, 3 har påbegyndt uddannelsen til havkajakinstruktør, og 2 har gennemført kurset 

som klubkajakinstruktør.  

Med et godt program for 2022 og staben af gode instruktører satser vi på at flere medlemmer får 

roet mere i den kommende sæson og at vi hermed bliver bedre til at fastholde nye medlemmer i 

klubben. 

Drift og vedligeholdelse af bygninger og udeareal  

Det største projekt her var jo klart nok den tiltrængte renovering af toiletfaciliteter, et projekt til i 

alt godt 180.000 kr.  Rudersdal Kommune ydede et tilskud på 50.000 kr. Langt størstedelen af 

arbejdet var 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. Kommunen har udskiftet et 

afbrændt bord. 

Anskaffelse, vedligeholdelse og istandsættelse af materiel  

Der blev anskaffet to ny kajakker, forskelligt kajakudstyr samt årer til to inriggere. 

På vedligeholdssiden, blev året præget af flere ting. Vi glædede os over at kunne aflyse den 

corona-bestemte sæbevask af bådene. Det sled tydeligt på lakken på træbådene. 

Den største hændelse var imidlertid da vi i august konstaterede råd i kølen på BETA. Da vi fik åbnet 
op under det faste styrmandssæde, kunne vi konstatere at manglende rengøring i skjulet under 
sædet nok var en medvirkende årsag. Det blev en større reparation, da de to kølbord – det er de 
bord der sidder langs kølen - også var påvirket af råd. Det endte med at vi måtte skifte ca. en 
meter af køl og bord. Samtidig blev styrmandssædet ændret så det kan klappes op. Reparationen 
blev udført i et til lejligheden indkøbt telt på plænen foran bådehuset. Vort eget 
vedligeholdelsesteam forestod reparationen med rådgivning og materialer fra bådebygger Jørgen 
Andersen, Lynge. 
  
THETA fik ikke mindre end fire revner i de nederste bord i styrbord side foran styrmandsædet. Det 
skete ved en uforsigtig ophaling, hvor bølger slog båden mod bagerst opstander på 
bådvognen.  Skaden kunne heldigvis repareres relativt let. Men det viser at omhyggelighed er 
vigtig når bådene sættes i vandet og tages op igen. Da vedligeholdelsesteamet i forbindelse med 
vintervedligehold tog det faste sæde af THETA kunne der konstateres råd i et svøb under sædet. 
Årsagen er ligesom ved BETA manglende renligholdelse under det fastskruede sæde. Heldigvis 
begrænsede skaden sig til et svøb, der nu er skiftet. Også THETAS styrmandssæde er nu til at slå 
op, så man kan komme til at rengøre under det. 
  



  6 

De to rådskader har fået os til at erkende at vores inriggerflåde efterhånden er gammel. Den 
ældste båd EPSILON har passeret de 70 år, og gennemsnitsalderen for inriggerne er over 50 år. I 
princippet er der ikke nogen grænse for hvor længe en inrigger kan holde, men disse skader har 
vist os hvor afhængig vi er af at have et vedligeholdelsesteam der kan og vil, men også af at der 
fortsat er bådebyggere at søge råd hos og købe materialer af. Vi skal ikke kikke mange år frem, før 
det kan se vanskeligt ud. 
  
Bestyrelsen har derfor sat fokus på en fornyelse af inriggerflåden med nye og knapt så 
vedligeholdelseskrævende både. 
  
Selskabelige arrangementer 

Denne del af klubbens aktiviteter blev hårdt ramt af coronaen.  Standerhejsningen den 27. marts 

blev gennemført uden sammenkomst af nogen art, og Sct. Hans bålet blev aflyst. 

Standerstrygningen den 30. oktober kunne dog gennemføres som sædvanligt med et velbesøgt 

middagsarrangement om aftenen.  

Informationsvirksomheden  

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 jævnlige nyhedsbreve og opdateringer på 
hjemmesiden. Klubben har haft en fin synlighed i lokalaviserne.  
 
Jon Kjeldsen 
Formand - Birkerød Ro- og Kajakklub  
24. februar 2022 


