
Stiftet 7. mai 1878                                                 Medlem av Norges Roforbund

MØTEREFERAT NR. 11-2017 DATO: 11.10.2017 kl 18:00

Til stede: Aud Sandengen, Eirik Hexeberg Henriksen , Olav Kallerud, Jan Paulsen, Øyvind 
Leirset, Jon Andre Brurberg, Hans Petter Rasmussen og Laila Kind Rønnholm. 

                         Ikke til stede: Greta Torgersen og Simen Moe Johnsen  

Neste møte: Onsdag 8.november 2017 kl 18:00 

Saksnr Vedtakssaker Ansvar

97-2017 Godkjent referat fra styremøtet 13.september 2017                                        

Kommentar til sak 94-2017 kjøpe benpresseapparat. Innkjøpt for 10.000.    

98-2017 Regnskap pr 31.august 2017                                                                       
Hans Petter gjennomgikk a)resultatrapport, b) resultat vs budsjett og 
c)balanserapport.                                                                                            

92-2017 Søknader om pengestøtte                                                                            
Eirik søker Lychefondet til 4X. Aud søker Olav Thon stiftelsen, Sparebank 1
og Gjensidige stiftelsen. Øyvind søker Glitre Energi til følgebåt 14.000.        

 Eirik/Aud

Øyvind     

66-2017 Behov for båtmateriell                                                                                  
Eirik jobber videre med Thøgersen om tilbud på ny alternativt brukt  4x/- 
konkurransebåt med årer. Ny Filippi ca nok 245.000 inkl riggere, trekk og 
mva.                                                                                                                

Eirik

81-2017 Høstmøtet 26.oktober 2017                                                                                   
Bespisning: Karbonade smørbrød ”klubbens tradisjon”. Antidoping Norge 

kommer. Jan skaffer prosjektor og Hans Petter setter opp. Aud sender ut 

papirene til høstmøtet. Beretninger: Laila ber regattakomiteen om deres 
rapport.                                                                                                            

Eirik/J A, 

Jan/HP, 

Aud,Laila

82-2017 Juniorfest fredag 27.oktober                                                                                  
Junioravdelingen v/Hampus Westerberg Heltne organiserer festen. Øyvind 
legger ut påmelding på FB kl 18-kl 23. Koster 50,-. Foreldre 2 stk må være 
tilstede.      Høstfest lørdag 28.oktober                                                                 
Legges også ut på FB

Eirik/Olav

Øyvind     

Eirik/Olav

99-2017 Søknad om spillemidler                                                                                
Aud søker om spillemidler til årer og 2 stk følgebåter med motor. Venter 

Aud



med 4X/-.                                                                                                         

100-2017 Tinget arrangeres i Bergen, Fana Roklubb  18.november                        
Tingmiddag fredag 17.november                                                                 
Leder Aud representerer DR sammen med rosjef som velges på høstmøtet.

Aud

101-2017 Høringsforslag fra Norges Roforbund vedrørende NM                             
Høring om forslag til anbefaling om oppsett av Norgesmesterskapsløpene. 
Pkt 3. DR mener at B-finaler i NM må opprettholdes.                                 
Pkt 4 b. DR mener at kun 1X for junior B, C og D kan kuttes ut.                    
Pkt 4 c. DR mener at det ikke er behov for å dele opp NM.                       
Aud sender inn DR s innspill til høringsnotatet.                                              

Aud        

102-2017 Tingforslag fra DR:                                                                              
Løpsrekkefølgen i NM er bestemt i regattareglementet. Det er ingen 
tilsvarende bestemmelse for vanlige regattaer.                                     
Drammen Roklubb foreslår at det utarbeides et forslag til løpsrekkefølge for
regattaarrangørere. Dette vil gi klubbene og roerne større forutsigbarhet 
når det gjelder påmeldinger. De fleste roere ønsker å stille i flere båtklasser
i en og samme regatta. En fast løpsrekkefølge vil sannsynligvis føre til 
færre strykninger og bortkastet startkontingent for klubbene.

Aud

103-2017 Ny vaskemaskin/moppemaskin                                                                   
DR har fått brukt ”Miele” vaskemaskin og tørketrommel. Håndklær som 
båtene vaskes tas i tørketrommelen. Vaskerommet ”bygges” litt om med 
mindre vaskekum etc. Mopper skyldes heretter før de vaskes i 
vaskemaskinen.                                                                                              
Vedtak: 2 matter kjøpes for å ligge foran dør til treningsrom og dør til 
vaskerom. Egen moppemaskin kjøpes ikke.

Jan

104-2017 Ekstrabryggene                                                                                             
Vedtak: Ekstrabryggene som ligger utenfor treningsrommet kjøres til 
Øyvind for lagring over vinteren. De skal legges ved Drammen Camping før
mai 2018.

Øyvind

105-2017 Klubbrommet utenfor ventilasjonsrommet                                                
Ombygging, åpne opp deler trappeveggene og oppussing av dette rommet 
med innsetting av takvinduer, ønskes igangsatt. Laila tar frem gamle 
tegninger/forslag til pokalskap.                                                                       
Vedtak: Takvinduer settes inn til våren. Rommet ryddes - tak og vegger 
males nå. Eirik setter i gang foreldrene

Jan/Eirik, 
Laila

Orienteringssaker

106-2017 Orientering fra styremedlemmene                                                            
a) Hussjef.  Maling av klubbhuset. Hovedveggen er ferdig. Båthallveggen er
vasket, ikke malt. Foreldrene skal gjøre det. Mangler å male 
gavelvinduene. Sjekker avtalen om snømåkingen.  Huskomiteen fyller igjen
hull ved innkjørselen fra Øvre Storgate til roklubben.                                     



b) Materialsjef. Ikke tilstede. Service av motorene til følgebåtene utføres av 
klubbens egne folk – ikke Bakken Motor.                                                        
c) Rosjef. Orienterte fra møte i Kraftsenteret 9.oktober. Kommende 
samlinger 28/29.10 for jr. Samling i Sevilla uke 8/2018. Tom vurderer 
nytteverdigen av om våre jr skal delta. Drammen blir spurt om 
treningssamling i mars 2018.Det er laget et treningsopplegg fra 
routvalget.Når avsluttes rosesongen på vannet? Når det kommer snø, dog 
senest 1.november. Kalenderne 2018. Vi ber juniorene selge 4 stk hver. Får
de ikke solgt alle, kan resten leveres tilbake. Behov for flere vekter. Øyvind 
lager en oversikt over hvilke vekter vi trenger.                                                
d) Kasserer. Ikke tilstede.                                                                                
e) Sekretær. Gjenstander fra Løkkebergveien er lagt ut på Finn.no til salg. 
Eventuelle salg samles opp.                                                                           
f) Nestleder. Ingen saker.                                                                                
g) Leder. Ingen saker.

Neste styremøte er onsdag 8.november og onsdag 6.desember kl 
18:00.  Maks 2 timers møter. Høstmøtet torsdag 26.oktober. Juniorfest 
fredag 27.oktober. Høstfest lørdag 28.oktober. Ref:L.K.Rønnholm 
15.10.17                                                         


