
Stiftet 7. mai 1878                                                 Medlem av Norges Roforbund

MØTEREFERAT NR. 04-2017 DATO: 09.03.2017 kl 18:00

Til stede: Aud Sandengen, Eirik Hexeberg Henriksen, Olav Kallerud, Jon Andre Brurberg, 
Fredrik Bekken, Morten Gundro Adamsen, Laila Kind Rønnholm, Hans Petter 
Rasmussen og Simen Moe Johansen. Av- og på-møte.

                         Ikke til stede: Øyvind Leirset, Jan Paulsen og Greta Torgersen 

Neste møte: Styremøte torsdag 6.april 2017 kl 18:00 

Saksnr Vedtakssaker Ansvar

30-2017 Godkjent referat fra styremøtet 02.februar 2017                                         

Nye medlemmer av styret ble ønsket velkommen og referatet ble gjen-

nomgått. Fredrik Bekken som trer ut av styret orienterte om noen av 

hans oppgaver utover det å være nestleder, hjertestarter, høstfest, 

17.mai og årsmøtet.                                                                                             

31-2017 Godkjent referat fra styremøtet 16.februar 2017.                                  
Revisorene skal ha innkalling og referat fra styremøtene.                         

32-2017 Gjennomgå referatet fra årsmøtet.                                                          
Referatet er ikke klart for gjennomgang. Sekretær s ansvar. Dette må 
gjøres snarest.                                                                                            

Laila

33-2017 Utsettes                                                                                                      

34-2017 Samordnet registermelding/oppdatere Brønnøysundregisteret. 
Tilganger i Klubbadmin/Sportsadmin.                                                    
Vedtak: Brønnøysundregisteret oppdateres når referatet fra årsmøtet er 
ferdig. Referatet skal vedlegges som dokumentasjon på 
styresammensetning.

Aud

35-2017 E- post. Hvem skal ha e-posten? Fordeling.                                                    

Vedtak: Følgende skal registreres som mottakere av post til DR i tillegg 

til klubbens epostadresse: Leder Aud, nestleder Eirik, kasserer Greta, 
sekretær Laila og rosjef Øyvind.                                                                 

36-2017 Web-siden.                                                                                                        
Jon Andre presenterete ny web-side for DR.                                                 
Vedtak: Jon Andre sluttfører oppdraget med å lage nyweb-side for 



klubben samt overføre opplysninger fra den gamle web-siden. 
Domeneshop endres ansvarlig fra Jan Kihle til Jon Andre Brurberg.

37-2017 Registrerte rodde kilometer. Hvordan skal distanse telles? Bare 
Drammenselva?                                                                                        
Vedtak: Fra og med 2017 er det kun rodde kilometer på Drammenselva 
som skal registreres i roprotokollen. Også roere fra andre klubber skal 
føre kilometer i roprotokollen etter samme regler som DR roere. Det er 
kun klubbens egne roere som teller med i konkurransen om å ha rodd 
lengst per sesong. Dette tas inn i klubbhåndboka, Rådet som lovkomite 
informeres om vedtaket.

38-2017 Klubbmesterskap romaskin før påske.                                                  
Vedtak: Sendes til rosjefen for videre avgjørelse.

39-2017 Åpning av rosesongen.                                                                        
Forslag lørdag 22.april                                                                         
Vedtak: Behandles neste styremøte.        

40-2017 Sorø.                                                                                                 
Vedtak: Avreise til Sorø er 29.juni. Aud tar ansvaret også i år som 
reiseleder. 

41-2017 Vestfold Rokrets Ting 23.mars. Hvem stiller? Sammendrag av 
årsberetningen sendes.                                                                           
Aud går av VR styre. Øyvind foreslås som styremedlem (er varamedlem)
og Ingvill Hafskjold foreslås som varamedlem. Aud opp-fordret andre i 
styre til å være med på årsmøtet for å få et innblikk i arbeidet i kretsen. 
Sammendrag av DR årsberetning sendes innen 23.mars.

42-2017 Langberg med Trondheimsroere på helgesamling i Drammen.           
Håkon Austad Langberg har spurt om å få ha helgesamling 1.4 i 
Drammen. 3 juniorer og 11 voksne.                                                            
Vedtak: De bor på hotell og lignende. Betaler kun for bensin til 
følgebåtene. Bruk av treningshallen og garderober er gratis. Båter fra 
både Trondheim og Drammen brukes. 1X brukes ikke under samlingen.

Orienteringssaker

140-2016 Henger.                                                                                                      
Ny henger kommer i uke 12 (20-24.mars) Jan Paulsen tar ansvar for å 
hente den i Oslo og vise den for Biltilsynet.       

03-2017 2X fra Swift.                                                                                               
Ny 2X fra Swift er bestilt.

23-2017 Ny klubbvimpel.                                                                                        
Ny, flott klubbvimpel 3,5m er sydd av Inger Lise Rasmussen. Hun gis en 



oppmerksomhet.

43-2017 Orientering fra styremedlemmene                                                          
a) Hussjef. Ikke tilstede. Faktura for strøm til NorgesCatering må Jan se 
på før den sendes. Jon Andre leser av begge strømmålerne en gang i 
måneden.  Jon Andre spurte om ikke bryggene som vi har kjøpt fra 
Turistforeningen kan legges på Campingplassen hele sommeren. Jan 
Paulsen må avklare med Campingplassen.                                               
b) Materialsjef. Romaskinene trenger nye strikker. Hans Petter skaffer. 
Romaskinene bør rengjøres jevnlig av brukerne. Simen tar en 
gjennomgang og lærer de aktive om renhold av romaskinene. Olav tar 
en overhaling av romaskinene.  Trenger årer til ny 2X, nye 8-årer samt 1 
sett nye 4-årer. Hans Petter bestiller.                                                         
c) Rosjef. Ikke tilstede. Fredrik informerte at Sara ønsket å bli 
lettvektsroer. Roforbundet har ikke noe eget opplegg for damer lettvekt. 
Kursing ”Rent idrettslag” som e-kurs for aktive over 15 år – et doping-
kurs. Hilde Gudem holder kurs om kosthold og vekt. Routvalget bes om 
å arrangere dette. Routvalget sier fra hvis de trenger hjelp til å 
arrangere.                                                                                                 
d) Kasserer. Ikke tilstede.                                                                           
e) Sekretær. Referat fra styremøtene skal sendes styremedlemmene og 
revisorene senest 1 uke etter avholdt møte. Referatet legges ut på nettet
av Jon Andre etter at referatet er godkjent.                                                
f) Nestleder. Eirik ønsker å gjeninnføre Sølfastløpet med 8+ eventuelt 
også 4X.                                                                                                     
g) Leder. Aud ønsker å gi varamedlemmene egne oppgaver. Varamann 
Olav tar ansvaret for å overhale samt vedlikeholde romaskinene.

Neste styremøte er torsdagene 6.april, 4.mai, 1.juni og 22.juni 2017 
kl 18:00.       Maks 2 timers møter.                                                           

Referent Laila Kind Rønnholm, sekretær – 13.mars 2017


