
Stiftet 7. mai 1878                                                 Medlem av Norges Roforbund

MØTEREFERAT NR. 12-2017 DATO: 08.11.2017 kl 18:00

Til stede: Aud Sandengen, Eirik Hexeberg Henriksen , Greta Torgersen, Jan Paulsen, Beate 
Pharo og Laila Kind Rønnholm. 

                         Ikke til stede: Olav Kallerud, Jon Andre Brurberg, Hans Petter Rasmussen og Simen 
Moe Johnsen  

Neste møte: Onsdag 6.desember 2017 kl 18:00 

Saksnr Vedtakssaker Ansvar

112-2017 Regatta i Drammen  14. Alt 21.pril 2018                                                              
Regattautvalget v/ leder Martine samt styrets nestleder Eirik presenterte 
regattautvalgets planer om å arrangere regatta i Drammen våren 2018. 
Dette er et prosjekt i samarbeid med Byen Vår Drammen.  Forslaget på 
navn for regattaen er Drammen Tømmerfløter Cup. Opplegget er 
timeshare. Distanse 2000, beste roere videre til duell ca 500 m. Eirik 
ansvarlig for påmelding/trekning. Kristine Bjerkned ansvar for sikkerheten 
og Martine er regattasjef. Foreløpig beregnet mannskapsbehov 24 + 3 
dommere. Neste møte med Byen Vår Drammen er 4.desember.                     
Vedtak: Styret godkjenner at søknad sendes til forbundet om å arrangere 
regatta i h t regattautvalgets planer i Drammen 14.april 2018. Eirik under-
tegner og sender søknaden.                                                                                    

Eirik

107-2017 Godkjent referat fra styremøtet 11.oktober 2017                                             

108-2017 Regnskap pr 31.august 2017                                                                        
Gjennomgikk a)resultatrapport, b) resultat vs budsjett og c)balanserapport.  
Høstfesten for seniorene ble dyrere enn planlagt bl a fordi deltagerantallet 
var lavt og leie av roersal er høy.  Klubben har VIPPS konto knyttet til 
driftskontoen 123751.                                                                                      
Leder Aud uttrykte bekymring over økonomien og sa at vi måtte være 
nøysomme ut året.                                                                                          

92-2017 Søknader om pengestøtte                                                                            
Eirik har mottatt svar på vår søknad om støtte fra Lychefondet til 4X og 
årer. De har tildelt DR kr 40.000,-.  Laila sender takkebrev. Øyvind vil 
fortsette å søke IF Trygghetsfond om kr 6.000 hver måned til vi får penger. 
Øyvind søkte Glitre Energi til følgebåt 14.000 og det har vi fått tildelt. 
Pengene er mottatt. Laila søker Sparebanken Øst om Spire-midler til 
oppussing av klubbrom for juniorene.  Søknadsfrist 1.desember. Laila 

 Eirik/Aud

Øyvind     
Laila         



rydder ut av klubbrommet, slik at routvalget og de aktive kan begynne å 
pusse opp rommet. Beate og Laila ser på rommet sammen tirsdag 
14.november før routvalgsmøtet.                                                                    

66-2017 Behov for båtmateriell                                                                                  
Pris 4x/- fra Filippi er ca nok 245.000 inkl riggere, trekk og mva.  Foreløpig 
har vi ikke finansieringen på plass til å kjøpe båten – kun kr 40.000 fra 
Lychefondet.                                                                                                    

Eirik

109-2017 Ny bærbar støvsuger                                                                                                
Til rengjøring av treningssal etc samt klubbrom 2.etasje trenger vi en ny 
støvsuger med sterk sugeeffekt.                                                                             
Vedtak: Ny bærbar støvsuger Nilfisk til kr 3.700,- innkjøpes.                         

Jan

110-2017 Samling i Sevilla uke 8-2018                                                                                    
Det er stor interesse for å delta i Sevilla-samlingen. 24 stk inkl foreldre er 
påmeldt. Tom skal være med som trener. Kommer tilbake til hvem som skal
bekoste hans reise og opphold.                                                                               

111-2017 Årsmøte arrangeres tirsdag 13.februar 2018                                              
Beretninger skal skrives. 

Aud/alle

113-2017 Romjulssamling 28 og 29.desember                                                           
5 roere deltar. Hver deltager betaler for mat kr 495 samt reise. Forbundets 
reisefordelingsskjema må fylles ut av den enkelte. Klubben dekker ev 
regning fra forbundet som følge av reisefordelingsskjemaet. Tom kan være 
med som trener. Klubben betaler for han.

Beate

114-2017 Hjertestarteren – batteriet må sjekkes.                                                       
Eirik sjekker batteriet.

Eirik

115-2017 Høstmøte, juniorfest, høstfest                                                                     
Oppdatering se sak 108-2017a). Kostnader og inntekter for juniorfesten og 
høstfesten legges frem på neste styremøte.

Eirik/Olav

116-2017 Miniatyrårer fra Lier ASVO                                                                           
Lier ASVO må levere 20 nye minityrårer før 1.februar. Eirik mente at årer for
klubbmesterskapet og flest rodde turer deles ut på høstmøtet ifm 
sesongavslutning. De som ror etter denne dato får ikke sine km godtgjort.

Aud

Orienteringssaker

117-2017 Orientering fra styremedlemmene                                                            
a) Hussjef.  Høstdugnad inne arrangeres søndag 26.november fra kl 10-kl 
12. Utvendig dugnad foretas på dagtid i uka av mannskap fra huskomiteen 
samt frivillige medlemmer                                                                             
b) Materialsjef. Ikke tilstede. Henrik Marsh tar på seg å pusse opp båt nr 42
i samarbeid med Hans Petter .                                                                        



c) Rosjef. Routvalget har møte tirsdag 14.november. Det er ønskelig å 
arrangere julegrøt sammenkomst som tidligere år.                                         
d) Kasserer.                                                                                                    
e) Sekretær. Solgt 5 gjenstander så langt totalt kr 1.950,-                              
f) Nestleder. Ingen saker.                                                                                
g) Leder. Sekretær må rdne formannbilder hos Sønsterud for Pål Sandli, 
Per Skaug og Aud Sandengen. Klubbklubba graveres hos Olaf G. Olsen.

Neste styremøte er onsdag 6.desember kl 18:00.  Maks 2 timers møter.
Ref:L.K.Rønnholm 12.11.17                                                         


