
Stiftet 7. mai 1878                                                 Medlem av Norges Roforbund

MØTEREFERAT NR. 02-2018 DATO: 31.01.2018 kl 18:00 – 19:30

Til stede: Aud Sandengen, Eirik Hexeberg Henriksen, Beate Pharo, Hans Petter Rasmussen, 
Jon Andre Brurberg og Laila Kind Rønnholm. 

                         Ikke til stede: Jan Paulsen, Gretha Torgersen, Olav Kallerud, Simen Moe Johnsen  

Neste møte: Årsmøte tirsdag 13.februar 2018   

Saksnr Vedtakssaker Ansvar

12-2018 Godkjent referat fra styremøtet 10.januar 2018  med følgende endringer 
siden møtet ble holdt:                                                                                          
Sak 4-2018: Kjell Meinseth ordner ikke lamper og varmeovner til klubb-
rommet for de yngre.                                                                                           
Sak 9-2018: Det er ikke lenger aktuelt med roing på idrettslinja.                      

13-2017 Regnskap pr 31.desember 2017                                                                       
Gjennomgikk a)resultatrapport, b) resultat vs budsjett og c)balanserapport.   
Hans Petter gikk gjennom regnskapsavslutningen for 2017 og budsjett-
forslaget for 2018.   

14-2018 Nedgang i betalende medlemmer.                                                                   
Kontingentinnkreving og purring på fakturaer må forsterkes ved for eksempel 
en hjelpekasserer. Beslutningen overlates til det neste styret.                            

I forbindelse med gjennomgangen av prisene på medlemskontigent ble det 
nødvendig å klargjøre retningslinjene for hvilke rabatt studenter i klubben skal 
få: Heltidsstuderende studenter som er borte MER enn 6 måneder ila. et 
kalenderår betaler full medlemsavgift, men betaler kun halv treningsavgift.       

                      

15-2018 Bestilling av nye båter 4X/- og 1X.              
Båtene er bestilt, begge av merket Filippi. 1x er i vektklasse 60kg-75kg og 4x 
er i vektklasse 65kg-75kg                                                                                    

Hans Petter

16-2018 Forslag om innkjøp av CII, RP3, tredemølle
Trener Tom har foreslått innkjøp av nye romaskiner (både CII og RowPerfect 
3). Thor Egil har lagt inn forslag om innkjøp av tredemølle til årsmøtet. Jon-
Andre foreslår at man også kan vurdere innkjøp av laktatmåler. Alt dette er 
styresaker, men overlates til det neste styret.                                                           

17-2018 Årsmøte 2018 – 13.februar                                                                                
Endringer i klubbhåndboka:                                                                                 
Sikkerhetsregler er tatt ut som et eget dokument, det finnes en henvisning til 
dette i klubbhåndboka.                                                                                   

Aud



Nåværende regel om 50% betaling for innmelding etter 1/7 endres til etter 1/9.

18-2018 Drammen skal arrangere KM på romaskin i 2019.                                          
Dato bestemmes vanligvis av Vestfold Rokrets og i forhold til NM. Dato er ikke
bestemt. Kan det arrangeres i eget klubbhus? Ekstern hall må eventuelt 
bestilles tidlig.

19-2018 Vestfold Rokrets – årsmøte 21.mars i Tønsberg.                                           
Leder og kasserer har frasagt seg gjenvalg. Har vi noen kandidater?           
Tingrepresentanter fra DR. Øyvind Leirset er nestleder, sitter ett år til. Ingvild 
Jokstad Hafskjold som varamedlem er på valg.                                                  
Sammendrag av Beretning  2017 må sendes inn. Vibeke Mogstad, Porsgrunn 
Roklubb er sekretær.

Aud

20-2018 Drammen River Cup Regatta                                                                       
Martine Granhaugen Stryken og Kristine Bjerknes informerte om fremdriften. 
Alle eliteroerne stiller i regattaen. Se referatet fra fellesmøtet med Styret og 
Rådet fra kl 19:30

Orienteringssaker

21-2018 Vestfold Rokrets: Skisamling i februar/mars, dato og sted ikke bestemt.            
Vestfold Cup: Drammen 22.august, Porsgrunn 8.september. Annet er ikke 
bestemt.

22-2018 Orientering fra styremedlemmene                                                               
a) Hussjef.  Ikke tilstede                                                                                    
b) Materialsjef.  Ikke tilstede. På “vikariende” materialsjefs (Hans Petter) 
initiativ ble det gått gjennom hvilke båter vi kan kvitte oss med for å rydde 
plass i båthalen. Bryggegangen må også måkes.                                             
c) Rosjef. Pakking av båter til Sevilla er i gang og lagene til NM på romaskin 
er stort sett klare. Det er viktig å påse at lisenser for disse er løst.                   
d) Kasserer. Ikke tilstede                                                                                   
e) Sekretær.                                                                                                       
f)  Nestleder.                                                                                                      
g) Leder.                                                                                     

Neste styremøte er før årsmøte tirsdag 13.februar kl 18:00.             
Årsmøte 13. Februar 2018 kl 19:00 Ref:L.K.Rønnholm 06.02.18                     


