
Stiftet 7. mai 1878                                                 Medlem av Norges Roforbund

MØTEREFERAT NR. 08-2017 DATO: 21.06.2017 kl 18:00

Til stede: Aud Sandengen, Eirik Hexeberg Henriksen , Jon Andre Brurberg, Greta Torgersen, 
Øyvind Leirset, Jan Paulsen, Simen Moe Johnsen, Hans Petter Rasmussen og Laila 
Kind Rønnholm. 

                         Ikke til stede: Olav Kallerud  

Neste møte: Styremøte sammen med rådet torsdag 16.august 2017 kl 18:00 

Saksnr Vedtakssaker Ansvar

76-2017 Godkjent referat fra styremøtet 01.juni 2017                                                

77-2017 A Regnskap pr 31.mai 2017                                                                    
Hans Petter la frem regnskapsrapporten og balanserapporten. 
Regnskapet sendes ut sammen med agendaen ved innkallelse til neste 
styremøte.                                                                     
B.Kontingentinngang.                                                                              
Det jobbes videre med restansene.                                                            
C  Revisor                                                                                                  
Ny revisor velges på høstmøtet.                                                                 

78-2017 Treneravtale med Tom Torgersen                                                           
Øyvind og Aud har hatt møte med Tom. Gjennomgikk og korrigerte 
forslag til treneravtalen.  Avtalen går bl a ut på 6 timers effektiv trening pr
uke. Betaling 6 timer a kr 300,- pr uke = kr 1.800 pr uke.                          
Vedtak:  Treneravtalen gjelder til og med 31.august 2017.                        

  

                       

66-2017 Behov for båtmateriell                                                                             
Rosjefen redegjorde for sin rapport om klubbens kommende behov for 
båtmateriell. Bruktlista fra Fillipo sjekkes. Oppsummert behov:                 
en 2 X senior D –  en 1 X senior D lettvekt –en 4 X senior – 5-6 stk 1 X 
junior god nok opp til junior C – 1 X senior  – 5 stk  1 X for eldre juniorer. 
Behov årer: 3 par 1 X Skinny årer – 6 stk langårer til 4 – Concept II 
lengde medium  30´og 2 – Smudy II.  6 stk bukker er bestilt.                    
Vedtak: Vi setter opp en prioritetsliste etter sesongen og søker om 
penger til båtene.                                                                                        

69-2017 Reklame på hengeren – oppfølging.                                                       
Det jobbes med å selge reklame på hengeren. Det er plass til 12 stk. 
Pris pr reklame kr 3000 + mva. 3 plasser er solgt. 2 stk er fri for betaling 
bl a Sparebanken Øst.                                                                                



70-2017 Flytte flytebryggene til campingplassen - oppfølging                                  
Vedtak: Flytebryggene plasseres ved steinbrygga.                                     

72-2017 Selge gamle trebåter - oppfølging                                                                    
Vedtak: Har 2 stk 1 X som kan selges for minimum kr 5.000 til private og 
kr 10.000 til firmaer.

79-2017 Hvordan øke interessen for klubben blant eldre medlemmer?           
Per Skaug forespørres om onsdagsklubben kan være interessert i at 
klubben organiserer en busstur til NM.

80-2017 Møte med Rådet 16.august 2017                                                             
Rådet forespørres om de kan bidra til å selge reklame på hengeren, jfr 
sak 69-2017. Arne Bergodd og Oddmund Bøhn har hatt møte med 
politiser Haaning (H) vedrørende Elvebruksplanen langs elvebredden, jfr
tidligere sak 82.2017 vedrørende utbygging langs elven med brygger. 
Arne skriver referat fra dette møtet som diskuteres på styre-/rådsmøte. 

81-2017 Forsikring                                                                                          
Forsikring av gammel henger sies opp. Ny følgebåt med motor må 
forsikres. ”Secure man” Hans Petter sjekker.                                       
Simen sprayer ny båt og motor gul.                                                         
Navn på ny følgebåt blir ”Tilbake” (De andre heter Fram, Kontiki og Ra) 
Navn på 2 X Swift blir ”Pølsesvingen”.

Orienteringssaker

58-2016 Roskole august 2017                                                                                
Info om roskolen settes opp på klubbhuset, distribuseres til skolen og 
legges ut på klubbens nettside.   

62-2017 Fartsgrenser i elva/disp for roklubben. Rosjefen orienterer                
Her samarbeider vi med andre foreninger

68-2017 Tilleggsutstyr til Swift 2 X                                                                        
Er bestilt.

82-2017 Info fra regattautvalget                                                                            
Regattautvalget arrangerer Vestfold Cup´n. Jan Paulsen er starter.

83-2017 Orientering fra styremedlemmene                                                          
a) Hussjef. Huset males. Foreldrene maler båthallen etter ferien. Det 
leies lift til ”midtskipet”                                                                                
b) Materialsjef. Intet å melde.                                                                     
c) Rosjef. Øyvind trekker seg som rosjef fra høsten av.                        
Bra treningssamling v/Campingplassen. Det er søkt om og fått 
redningsbøye fra Trygg Forsikring. Søkt om 14.000 til følgebåt og motor 
fra Glitre Engergi. Det er ønskelig med riggekurs. Den nye følgebåten 



fungerer bra. Roerne er fornøyd med Tom Torgersen som ny trener. 
”Kontiki” tas på service etter Sorø.                                                            
d) Kasserer.  Se sak 77-2017                                                                     
e) Sekretær. Ingen saker                                                                            
f) Nestleder. Ingen saker                                                                            
g) Leder. Ingen saker

Neste styremøte er onsdag 16.august. Deretter onsdag 
13.september, onsdag 4.oktober, onsdag 15.november og onsdag 
13.desember kl 18:00.  Maks 2 timers møter. Høstmøtet onsdag 
25.oktober. Høstfest lørdag 28.oktober. Ref:L.K.Rønnholm 27.7.17     


