
Nyhedsbrev nr. 1 - Januar 2023  

1 

Nyhedsbrev, februar 2022  

 

Husk generalforsamling mandag d. 27. feb. Kl. 19. 

Hermed udsendes (vedlagt) regnskab for 2022, samt budget for 2023, der begge skal behandles og 
vedtages på generalforsamlingen. Videre er vedlagt agendaen for generalforsamlingen, der bl.a. 
indeholder forslag til kontingentforhøjelse. 
 
Vel mødt i klublokalet på 1. sal på mandag den. 27. ds kl 19.00 
 
 

Ny og bedre internetforbindelse i klubhuset 

Vi har nu fået installeret fiberforbindelse til internettet i klubhuset. Det betyder bedre WI-FI 
forbindelse. Vær opmærksom på at du skal ændre på din telefon for at få glæde af den. 
 
WI-FI hedder nu: 

 BRK 
 BRK_5G 

 
Koden er det same som den gamle: Furesoe2020 

Slæb ikke grus ind! Gulvet benyttes til gymnastik 

Der er sat et par skilte op i klubhuset med budskabet: ”Slæb 
ikke grus ind! Gulvet benyttes til gymnastik”. Årsagen er, at 
der tit er meget beskidt i klublokalet på 1. sal hvor der bliver 
slæbt megen grus med ind på grund af det våde vejr. Man kan 
således se en del grus på gulvet. Men også blandt de der 
benytter romaskinerne glemmer man at rengøre skoene inden 
man sætter sig i maskinerne, så store dynger grus ligger under 
fodsparket på maskinerne.  
Vi skal derfor opfordre alle til at tørre fødderne ordentlig af 
inden I går ind i 
klubhuset. For at gøre det 
lettere har vi opsat denne 
skobørste ude på trappen 
foran hoveddøren. 
Eller endnu bedre. Skift 
sko! Lad dine beskidte 
udendørs sko stå i entreen 
og fortsæt i rene indendørssko 
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Tilmelding til eRoning flytter til Memberlink. 

Som er nyt skridt af implementeringen af 
Memberlink flytter vi nu tilmelding til eRoning til 
Memberlink. 
https://brk.memberlink.dk/Activity/ActivityView  
 
Sådan gør du. Login på Memberlink. (Har du 
mistet dit login, så skriv til formand@birkeroed-
roklub.dk og bed om link til at kreere et nyt 
kodeord) 
 

1. Vælg i menuen ’Aktivitetskalender’ og 
klik  

2. på den træningssession du vil deltage i 

 
Du åbner dermed aktiviteten og i bunden til højre 
af aktiviteten finder du ’Tilmeld’-knappen.  
 
.

 


