
Stiftet 7. mai 1878                                                 Medlem av Norges Roforbund

MØTEREFERAT NR. 06-2017 DATO: 04.05.2017 kl 18:00

Til stede: Aud Sandengen, , Olav Kallerud, Jon Andre Brurberg, Greta Torgersen, Øyvind 
Leirset, Jan Paulsen, Simen Moe Johnsen og Laila Kind Rønnholm. Leder av 
regattakomiteen Martine Stryken deltok under sak 60-2017

                         Ikke til stede: Eirik Hexeberg Henriksen 

Neste møte: Styremøte torsdag 1.juni 2017 kl 18:00 

Saksnr Vedtakssaker Ansvar

51-2017 Godkjent referat fra styremøtet 06.april 2017                                              

52-2017 A Regnskap pr 31.mars 2017                                                                   
Regnskaper er ført. Hans Petter ser sammen med Greta på 
rapportering. Regnskapet sendes ut sammen med agendaen ved 
innkallelse til neste styremøte.                                                
B.Kontingentinngang.                                                                        
Gjennomgang tas på neste styremøte. Det er kommet inn 48.000 i med-
lemskontingent, 2800 i medlemskontingent familie og 68.400 i trenings-
avgifter.                                                                                                       

54-2017 Hengeren – mottakelse med Sparebanken Øst torsdag 11.mai kl 19  
Servering kake. Biltilsynet 9.mai. Hans Petter vurderer plasseringer av 
eventuell reklame på hengeren.                                                                 

55-2017 17.mai                                                                                                        
Vedtak: Tirsdag 16.mai 18:30 gjøres roersalen klar for 17.mai med 
bord/stoler, duker, flagg og pynt – Aud, Olav, Eirik, Jon Andre og Laila. 
Jan Paulsen ordner 17.mai flaggheising og pynting av inngangspartiet 
med flagg og løv. Så mange som mulig hjelper til med oppryddingen 
etter bespisningen.

56-2017 Egenandeler Sorø                                                                                                 
Vedtak: Foreldre betaler selvkost. Hver roer betaler en egenandel kr 
2.500. I tillegg betaler alle som kjører med leiebil kr 500.  Hjemreiser 
ordnes på egenhånd.                                                                                  

57-2017 Klubbhåndboka og regler                                                                                   
Vedtak: I klubbhåndboka tas Sikkerhetsreglementet ut og det legges inn 



en henvisning til sikkerhetsreglene som ligger for seg selv på web-siden.

58-2017 Roskole august 2017                                                                                
Vedtak: Roskole arrangeres 7-10.august 2017.

59-2017 Idrett for alle, Bragernes Torg 17.juni                                                     
Dette gjelder aldersgruppen 6-13 år og er ikke så relevant for vår idrett. 
Vedtak: Vi deltar ikke.

60-2017 Regattautvalget – Martine kommer ca 19, første sak                            
Leder av regattakomiteen redegjorde for ønsket om å arrangere en 
regatta. For 2017 foreslås det å arrangere en regatta innad i klubben for 
som en test/trening ila høsten. 30.september. Regattakomiteen har som 
mål å lage en tradisjon med en årlig regatta i fremtiden fra og med 2018.
Det er best å ha båter på elven én vei. Dvs at båtene kjøres på henger 
opp til Sølfast. 

48-2017 Web-siden. Skribenttilgang og opplæring må gis                                 
Jon Andre gir opplæring til styremedlemmer og routvalg neste styremøte
1.juni fra 17:45 – 18:00  beregnet til 15 min. 

Orienteringssaker

140-2016 Henger                                                                                                       
Se sak 54-2017     

03-2017 2X fra Swift                                                                                                
2X fra Swift kommer til Holland neste uke. Kan sendes med forbundets 
henger fra EM ultimo mai (Tsjekkia)

61-2017 Drammen Sportsklinikk                                                                           
Tilbud fra Drammen Sportsklinikk. Ved behov kontakter våre medlemmer
Fredrik Bekken som eventuelt henviser videre.

62-2017 Orientering fra styremedlemmene                                                          
a) Hussjef. Jan fordeler oppgaver mellom foreldre, medlemmer og 
huskomiteen.                                                                                            
b) Materialsjef. Intet å melde.                                                                     
c) Rosjef. Øyvind har vært i kontakt med Havnevesenet og sender en 
søknad om dispensasjon fra 5 kp regelen for sikkerhets/instruksjonsbåt. 
Helgetrening for junior 17-18.juni med overnatting og grilling. Henrik 
Marsch ansvarlig for arrangementet. Sted nær Drammen. Under årets 
roåpning ble 3 følgebåter døpt. Ny konsollbåt fikk navn ”Fram” Neste båt
fikk navn ”KonTiki” og den minste følgebåten fikk navn ”Ra”                     
Fra styremøtet i Vestfold Rokrets. Gjensidige Stiftelsen har gitt 1.2 mill 
som er utbetalt. Det gjenstår 150.000. Det er kjøpt 34 båter hvorav 
Drammen har mottatt 4 stk. I tillegg til de 150´er et mottatt 3-400.000 fra 
spillemidlene. Porsgrunn Roklubb arrangerer en markering for 



Gjensidige Stiftelsen med roere og båter den 12-13.august                      
d) Kasserer.  Se sak 52-2017                                                                     
e) Sekretær. Klubben bruker gullsmed Olaf Olsen ifm gravering på DR 
klubbe                                                                                                        
f) Nestleder. Ikke tilstede                                                                            
g) Leder. Oddmund Bøhn, Hans Petter Rasmussen & Arne Bergodd er 
bedt om å følge opp planarbeider/byggesaken som er omtalt i DT for 
nabotomten. Medlemsoversikt pr 31.12.2016 er sendt til NIF. Vi hadde 
146 medlemmer hvorav 89 menn og 57 kvinner. Olav gifter seg 5.august
2017 og får låne en av følgebåtene da bryllupet skjer på en øy i Oslo-
fjorden.

Neste styremøte er torsdag 1.juni. Deretter 22.juni 2017 kl 18:00.      
Maks 2 timers møter.      Referent:L.K.Rønnholm 8.5.17                         


