
Stiftet 7. mai 1878                                                 Medlem av Norges Roforbund

MØTEREFERAT NR. 07-2017 DATO: 01.06.2017 kl 18:00

Til stede: Aud Sandengen, Greta Torgersen, Øyvind Leirset, Hans Petter Rasmussen, Simen Moe 
Johnsen og  Jon-Andre Brurberg

                         
Ikke til stede: Eirik Hexeberg Henriksen, Jan Paulsen, Olav Kallerud og 
Laila Kind Rønnholm. 

Neste møte: Styremøte onsdag 21.juni 2017 kl 18:00 

Saksnr Vedtakssaker Ansvar

63-2017 Godkjent referat fra styremøtet 05.mai 2017                                          Laila

64-2017 A. Regnskap pr 30.april 2017                                                                   
Regnskaper er ført. Hans Petter ser  på resultatregnskapet i det nye 
systemet og det vil bli orientert om dette på det neste styremøtet. 

Balanserapporten og resultatrapporten frem til nå ble gjennomgått og 
endringene ble redegjort for.

B. Kontingentinngang
Det er kommet inn 48.600 i medlemskontingent, 2800 i 
medlemskontingent familie og 68.400 i treningsavgifter.

C. Høyrentekontoen
Aksepterer tilbud på 1,25 % i Sparebanken Øst på høyrentekontoen.       

Hans Petter
og Greta.

65-2017 Trenersituasjonen
Klubben og Amr har avsluttet samarbeidet. Det vedtas at Øyvind får 
fullmakt til å forhandle med Tom Torgersen om et mulig samarbeid 
(innenfor rammene vi hadde med Amr), men det er ønskelig med en 
prøveperiode.

Øyvind kommer tilbake med mer informasjon senere.  

Øyvind

66-2017 Behov for båtmateriell
Utsettes til styremøtet 21.6.2017                                                                

67-2017 Kjøpe en liten følgebåt og stor motor
Klubben skal kjøpe en ny liten følgebåt brukt med styrekonsoll, og en ny 
motor på 25hk til den gamle båten. Merk at støttesøknader til f.eks 
Lyche-fondet må legges inn før båten blir kjøpt, det holder at det er søkt 
og den trenger ikke nødvendigvis være godkjent.

Henrik Masch undersøker og kommer med tilbakemelding på muligheter 

Henrik 
Masch



til neste styremøte.

Tilleggsnotat: Henrik fant brukt båt og motor (2008) samme kveld  som 
styremøtet. Båten er av samme type som «Fram» med styrekonsoll. Båt 
og motor ble kjøpt for kr 38 000.                                 

68-2017 Tilleggsutstyr til Swift 2x
Det vedtas at det skal kjøpes 2- utstyr av Thöger til Swift 2x slik at den 
kan brukes som 2-.

Når sesongen er over skal båten leveres til Lars Bjønness for reperasjon
for leverandørs regning. Leveres etter sesongslutt.                                   

69-2017 Reklame på hengeren
Enkelte regler for oppheng av reklame på stillestående henger, dette må 
sjekkes ut før vi eventuelt henger opp noe. Greta sjekker dette meg 
Vegvesnet.

Hans Petter legger frem forslag til en reklamepakke på hengeren, som vi
går videre med.

Vi må markedsføre reklameplassen på hengeren, så det må nedsettes 
en komite som kan arbeide med å få tak i sponsorpenger. Det blir 
bestemt at Eirik skal spørres om han kan ta ansvaret for denne 
komiteen. 

Greta, Eirik

70-2017 Flytte flytebryggene til campingplassen
Vi har fått klarsignal fra Drammen Camping om å legge ut brygga på 
nedsiden av Drammen Campings steinbrygge. Eirik, Olav og Jon går 
sammen med Simen 

Eirik, Olav, 
Jon

71-2017 Utlån av Hasle-scullere i sommer
Én av Hasle-scullerne (41) er utlånt for sommeren til Beate Pharo. 

72-2017 Salg av gamle trebåter
Det er aktuelt å selge noen av de gamle trebåtene (3 og 8), men vi står 
foreløpig uten kjøpere. Komiteen i 69-2017 får også ansvaret for å finne 
potensielle kjøpere til disse båtene.

Eirik

73-2017 Vestfold Cup i Drammen 23. august
Det er nye medlemmer i regattakomiteen og det er viktig å få sendt over 
eksisterende papirer vi allerede har om regattaarrangement slik at de 
nye medlemmene kan se hva vi har lært fra tidligere arrangementer. Aud
har sendt over skriv.

Jan Paulsen er bedt om å fortsatt være starter i VC. 

Aud, Jan

74-2017 Benytte hengeren til Bled, Fisa Masters 7-10. september
Masters har forespurt oss om lån av henger til Bled. På grunn av 



Vestfoldcup og Tunevannsregattaen vedtas det at vår henger ikke er 
tilgjengelig for utlån.

75-2017 Politiet og fartsoverskridelser (kfr o-sak 62-2017)
Det er mye farlig og ulovlig båtkjøring på elva om dagen, Aud har sendt 
mail til politiet for å høre om hvilke muligheter de har for å få begrenset 
dette. Vi avventer svar.

56-2016 Sorø
Egenandeler (oppgraderinger)
Vi har fått tilbud om oppgradering til lugarer med vindu, dette blir opp til 
hver enkelt og kostnadene blir fakturert de som eventuelt slår til på dette.

Leiebil
Det er usikkert hvor mange som trenger leiebil, derfor må 
leiebilkostnadene faktureres i ettertid.

Retur (Henrik)
Det vedtas at klubben dekker bil m/ henger på turen og returen, samt en 
fire-mannslugar på returen. Totalkostnaden for dette skal være ca. den 
samme som ved biltransport Drammen-Oslo-ferje-København-Sorø-
Drammen.

58-2017 Roskole i august
Plakatene og banneret er ferdig trykket og ligger klart. Hans Petter 
sender over grafikkfilene så de kan brukes av klubben senere.

Hans Petter

48-2017 Hjemmeside
Fikse logoen på hjemmesiden til en offisiell logo                                       

Jon-Andre

Orienteringssaker
Sak 62-2017: Fartsgrenser i elva/disp for roklubben. Rosjefen orienterer.
Utsettes til neste styremøte.

Orientering fra styremedlemmene                                                          
a) Hussjef
Ikke tilstede
b) Materialsjef
33 settes sammen igjen, da det er stort behov for båter i klubben om 
dagen. Båten lakkeres når det er mulig                                                      
c) Rosjef                                                           
Intet å formidle
d) Kasserer                                                                                                 
Mangler fortsatt flere kontigenter. Hans Petter og Greta 
e) Sekretær                                                                                                 
Ikke tilstede
f) Nestleder                                                                                                 
Ikke tilstede
g) Leder
Leder orienterer om at den gamle hengeren er solgt for 10 000,-

Eventuelt



Neste styremøte er onsdag  21.juni kl 18:. Dette blir det siste 
styremøtet før sommeren.

Referent: J. A Brurberg 1.6.17                                                         



Vedlegg sak 69:

Reklame tilhenger.

Forslag pris: 3 000,- pr. år / sesong. +mva.

Bør utføres som en selvklebende hvit folie på 80 x 30 cm.

Budskapet må holdes innenfor 70 x 22 cm fra underkant.

Vi kan tilby produksjon av reklamen for 800,- + mva.
     Logo og forslag på budskap må foreligge.  En korrektur + produksjon, ferdig påsatt.


