Stiftet 7. mai 1878

Medlem av Norges Roforbund

STYRETS BERETNING 2014

STYRETS BERETNING FOR 2017
Styret pr.13. februar 2018:
Leder
Nestleder
Hussjef
Kasserer
Sekretær
Materialsjef
Rosjef
1.varamedlem
2.varamedlem

Aud Sandengen
Eirik Hexeberg Henriksen
Jan Paulsen
Greta Torgersen
Laila Kind Rønnholm
Simen Moe Johnsen
Beate Pharo
Olav Kallerud
Jon Andre Brurberg

2017-2018
2017-2019
2016-2018
2016-2018
2017-2019
2016-2018
2017-2018 Valgt oktober 2017
2017-2018
2017-2018

Huskomitè m/leder Jan Paulsen:
Jan Erik Trondsen
Bjørn Edvardsen
Mogens Pedersen
Bjørn Adamsen
Kjell Meinseth

2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018

Routvalg m/leder Øyvind Leirset:
Viserosjef Ingvil Jokstad Hafskjold
Ole Uglum
Siri Bjerkheim
Henrik Masch
Mari Borgersen
Astrid Leirset

2016-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018

Valgt på Høstmøtet 26.oktober 2017:
Routvalg:
Rosjef Beate Pharo
Viserosjef Henrik Masch
Ingvill Jokstad Hafskjold
Ole Uglum
Sigurd Eritsland
Erlend Willand-Evensen
Fanny Røed

2017-2018 til høst 2018
2017-2019 til høst 2019
2017-2018 høstmøte
2017-2018 høstmøte
2017-2018 høstmøte
2017-2018 høstmøte
2017-2018 høstmøte

Juniorutvalg m/leder:
Hampus Westerber-Heltne, leder
Karoline, Masch medlem
Elias Loe Eritsland, medlem

2017-2018
2017-2018
2017-2018

Valgt på Høstmøtet 26.oktober 2017:
Juniorutvalg:
Elias Loe Eritsland, leder
Hampus Westerberg-Heltne
Karoline Rydland Masch
Jonas Willand-Evensen

2017-2018 høstmøte
2017-2018 høstmøte
2017-2018 høstmøte
2017-2018 høstmøte

Revisorer:
Hans Petter Rasmussen
Jens Vig (død juni 2017)

2017-2019
2016-2018

Regattautvalget:
Martine G. Stryken, leder
Kristine Bjerknes, medlem
Beate Pharo
Jannike Willand Evensen

2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018

Valgt på Høstmøtet 26.oktober 2017:
Regattautvalg:
Martine Granhaugen Stryken, leder
Kristine Bjerknes
Jannike Willand Evensen

2017-2018 høstmøte
2017-2018 høstmøte
2017-2018 høstmøte

Rådet:
Oddmund Bøhn, leder (2017-2018)
Pål Sandli, medlem
Arne Bergodd, medlem
Per Skaug, medlem
Kristine Bjerknes, medlem

2017-2019
2016-2018
2017-2019
2017-2019
2016-2018

I tillegg til de valgte medlemmene har æresmedlemmene møterett i Rådet.
Cecilie Resch
Knut Erik Amundsen
Laila Kind Rønnholm
Aud Sandengen
Valgkomite:
Fredrik Bekken, leder
Morten Adamsen
Martine Stryken

Medlemstall:
Klubben har 139 betalende medlemmer, inkludert fire æresmedlemmer.

Administrasjon:
Det er avholdt 13 styremøter og to fellesmøter styret/rådet og 124 saker er
behandlet.
Årsmøtet ble holdt 23.februar 2017 i roersalen – ”Innsatspokalen for 2016” ble gitt til
rosjef Øyvind Leirset for utmerket innsats.
Før regattasesongen startet var alle de aktive, foreldre og andre interesserte
medlemmer invitert til foredrag om kosthold ved ernæringsfysiolog Hilde Gudem,
tidligere lettvekt landslagsroer. Det var tydelig at dette var interessant og det ble reist
mange flotte spørsmål.

Høstmøtet ble gjeninnført og avholdt torsdag 26.oktober 2017 i roersalen. Kvelden
ble avsluttet med foredrag av Antidoping Norge.
Momsregnskap som skjer i E-accounting ble innført 1.juli 2017.
Elektroniske medlemslister i KlubbAdmin ble innført i 2017.
Det har vært mange problemer med blant annet innkreving av medlemskontingent og
treningsavgift.
Det er kjøpt brukte brygger fra Turistforeningen. Disse skal benyttes når forholdene i
elva er vanskelige utenfor roklubben og det kan være aktuelt å flytte roaktivitetene til

Campingplassen. Åpning av rosesongen var torsdag 20.april. 3 følgebåter ble døpt:
”Fram” ny konsollbåt, ”KonTiki” og den miste ”Ra”.
Gjensidigeprosjektet hvor Vestfold Rokrets fikk tildelt 1.3 mill over en 5-års periode,
forplikter oss til å holde årlig roskole. I 2017 ble denne gjennomført 7-10.august på
dagtid for aldersgruppen 12-15 år. 10 deltok på roskolen - av disse er 7 blitt
medlemmer. Av 34 båter innkjøpt gjennom Gjensidigeprosjektet har DR mottatt 4
båter.

Stor aktivitet på Vestfold Cup i Drammen

Regattakomiteen arrangerte Vestfold Cup regatta den 23.august 2017 med 52 roere i
aksjon derav 23 roere fra Drammen. Regattakomiteen har innledet et samarbeid med
Byen Vår Drammen om å arrangere regatta våren 2018.
Roersalen ble leid for høstfest fredag 27.oktober for juniorer og lørdag 28.oktober for
seniorer med ca 30 deltakere. Arrangør var styret ved Eirik Hexeberg Henriksen og
Olav Kallerud.
Per Bekken fører oversikt over det enkelte medlems tillitsverv og meritter.
Jon Andre Brurberg har laget ny web-side for DR og har overført opplysningene fra
den gamle web-siden. Nytt av året er at referatene fra styremøtene legges ut her.
Klubbens web-side blir jevnlig oppdatert med nyheter, tekst og bilder. DR har i tillegg
en offentlig side på Facebook og en lukket gruppe hvor bl.a. informasjon til de aktive
gis.
Inger Lise Rasmussen har sydd ny klubbvimpel til flaggstang ved parken. Reglene for
å parkere på dagtid i Lilleparken foran treningssalen er at vedkommende må være
medlem og oppholde seg i klubbhuset.
Aud Sandengen og Øyvind Leirset deltok på Vestfold Rokrets´ ting 30.mars 2017
Øyvind Leirset deltok på NR spesialtrenerforum 20.-21.januar 2017.
Aud Sandengen deltok på Drammen Idrettsråds årsmøte 10. mai.

Aud Sandengen og Beate Pharo deltok på Norges Roforbunds Ting 17. -18.
november. Tinget ble holdt i Fana Roklubb i Bergen.
Servering av julegrøt er blitt en hyggelig tradisjon etter en av treningene før jul. I år
var det julegrøt torsdag 21.desember. Grøt fra to store kjeler ble servert til nesten 40
personer. Ekstra hyggelig var det at en person fra Gjensidigestiftelsen var julenisse
og kom med en sjekk på 110.000 som skal gå til innkjøp av ny båt.

Gaver.
Vi fikk en generøs gave på kr 200.000 av Sparebanken Øst til å skifte ut den 45 år
gamle båthengeren. Ny henger fra Techau i Tyskland var på plass i april måned.
Den gamle hengeren ble solgt for kr 10.000 til studentene i Trondheim. Vi selger
reklameplass på den nye hengeren. Rådet er spurt om de kan hjelpe til med dette.
Mottakelse med Sparebanken Øst med servering av kake ble holdt torsdag 11.mai
Vi søkte Gjensidige Stiftelsen om midler til innkjøp av ny dobbeltfirer for yngre roere
kr 110.000 og det fikk vi.
I tillegg søkte vi Lydia og Harald Lyche Fond om tilskudd til 4x/- med riggere og årer,
kostnadsberegnet til kr 200.000 og fikk kr 40.000.
Glitre Energi har gjennom sin Energistøtten bidratt med kr 14.000 til ny påhengsmotor til sikkerhetsbåt.
Vi har søkt Sparebanken Øst om støtte til oppussing og innsetting av 3 takvinduer etc
av klubbrom v/ventilasjonsrommet for de yngre roere. Svar om vi får støtte kommer i
2018. Arbeidet med å pusse opp rommet ble påbegynt på slutten av året.
DR fikk overta en del utstyr fra boet til Arve Gudbrandsen i Løkkebergveien. Dette
har vært solgt på Finn.no.

Overrekkelse av sjekk fra Sparebanken Øst til ny båthenger

Aktiv idrett
Skisamling ble arrangert av DR i Vestfold Rokrets på Oset Høyfjellshotell 10 12.mars. 2017
NM i ergometerroing ble arrangert av Bærum Roklubb 4.februar 2017.
Vi har også i år hatt mange aktive roere på vannet. 33 roere har stilt på regatta i
klassene JD, JC, JB, Senior og Masters.
Vestfold-cup. Klubben tok 2.plassen. Målsetting fra året før ble altså oppnådd.
Til årets Sorø regatta i Danmark 1. – 2.juli reiste en gruppe på 30 personer med
roere, ledere og foreldre. Aud Sandengen var reiseleder også i år.

Sølvguttene i junior C
i Sorø

I årets FISA Masters regattaen i Bled deltok Stein Hoff, Pål Sandli og Hans Petter
Rasmussen. Pål Sandli deltok også i åpent britisk mesterskap. Hoff, Sandli og
Rasmussen har deltatt i flere norske regattaer.

I klubbmesterskapet som ble arrangert tirsdag den 26.september, stilte seks lag i
idobbeltfirer. Det ble forsøksheat. I finalen vant Elias Loe Eritsland, Jonas WillandEvensen, Robert Hoff og Elisabeth Maria Stenberg.

Årets klubbmestere

Trener Amr Temraz avsluttet sitt arbeid brått og uten forvarsel 23. mai. Ny trener er
Tom Torgersen, Drammensroer. Han inngikk treneravtale med DR året ut. I Toms
sykefravær har Ragnar Løken hjulpet til med treningen.
Treningsrommet har fått nytt benpressapparat.
Øyvind Leirset ble valgt til nestleder og Ingvill Jokstad Hafskjold til varamann i
Vestfold Rokrets.
Det vises ellers til rosjefens beretning fra høstmøtet i oktober 2017..

Annen aktivitet:
Klubbrommet brukes fortsatt flittig av DR seniorer også kalt ”onsdags-gjengen".
”Gutta” har videreført ordningen med at også seniordamer inviteres når det er
spesielle arrangementer.

Utvalg
Strategiutvalget. Hans Petter Rasmussen fra styret og Oddmund Bøhn fra Rådet
har deltatt i strategiutvalget. Utvalget skulle spesielt se på utviklingen og
treningsforholdene på elven som er betydelig endret etter bygging av Øvre Sund Bru.
Det er avholdt møter med kommunen. Basert på arbeidet som utvalget har utført,
konkludert og lagt frem for styret, ble det besluttet å avslutte diskusjonene om å flytte
roklubben fra Lilleparken. Styret besluttet å nedlegge utvalget.
Økonomiutvalget. Utvalget skulle skaffe klubben inntekter, sende søknader om
bidrag, salg av reklame båthenger, reklame på klubbdresser, reklame på
bryggedekket og sponsorer. Jens Vig og Arve Gudbrandsen sa seg villig til å jobbe i
utvalget. Men dessverre døde begge i 2017. Bakgrunnen er at klubben trenger å øke
inntektene er at vi har flere roere og økt aktivitet. Også i år ble det laget en flott
kalender av Astrid Leirset og Hans Petter Rasmussen i samarbeid med foto fra årets
sesong som ble solgt til medlemmene. Fin inntektskilde som vi satser på å få laget
hvert år.

17.mai.
Nasjonaldagen ble feiret på tradisjonelt vis i Roersalen med åpent hus etter
barnetoget. Leietaker av Roersalen, NorgesCatering, sto for bevertningen.
Representanter fra Styret pyntet og dekket roersalen. Hussjef Jan Paulsen heiste
flagget og pyntet inngangdøren med flagg og bjørkeløv. Det var nesten fullt hus og
leder Aud Sandengen holdt dagens tale. Dagen ble avsluttet med at vi sammen sang
«Ja, vi elsker dette landet».

Utleie.
Kontrakten med NorgesCatering om leie av roersalen med tilhørende fasiliteter
gjelder til 01.04.2019. Leie og felleskostnadene økes årlig med 2%, første gang
01.04.2016, deretter 01.04.2017 og 01.04.2018.
Utleie av parkeringsplassene fungerer bra. Alle plasser er utleid. Det er venteliste for
dem som ønsker å leie. Jan Kihle administrerer utleien her. Dette er også en god fast
inntekt for klubben.

Dugnader.
Det har vært vår- og høstdugnad både ute og inne. I tillegg holdes det mindre,
løpende dugnader. Parkeringsplassen mot elva er gruslagt. Utbedringer er utført vår
og høst 2017. Klubbhuset er malt på dugnad gjennom sommeren/høsten. Mangler
båthallen som fullføres i 2018.
Møte med Rådet.
Styret og Rådet har hatt (23.1.17 – 16.8.17) to felles møte siden forrige årsmøte.

Representasjon
Vestfold Rokrets ting:
Årsmøtet i Drammen idrettsråd:
Norges Roforbunds Ting :
Norges Roforbund kontrollutvalget – medlem:
Norges Roforbund kontrollutvalget – medlem:
Vestfold Rokrets – nestleder
Vestfold Rokrets – varamedlem:

Aud Sandengen og Øyvind Leirset.
Aud Sandengen
Aud Sandengen og Beate Pharo
Ragnar Løken
Arne Bergodd
Øyvind Leirset
Ingvil Jokstad Hafskjold

Medlemskontingent og avgifter 2017
Medlemskontingent (uansett alder)

kr 600

Familiemedlem med samme adresse som hovedmedlem

kr 200

Treningsavgift felles for innendørs trening/bruk av båtmateriell
Treningsavgift inkluderer lisens/forsikring på kr 200

kr 1.500

Økonomi
Fra og med regnskapsåret 2017 blir det ført investeringer (beløp på materiell og
utstyr over 20 000,-) til balanse, og foretatt avskrivninger.
Regnskapet viser et overskudd på 286 690,82. Med investeringer for 333 778,- og
avskrivninger på 33 442,-gir det en negativ pengestrøm på 13 645,18 som dekkes
inn over bankkontoen for drift.
Avkastning på fondsmidlene for 2017 er 16 259,-. Med dette er Fondet på kr
1 325 016,- pr 31.12.2017.
Egenkapital totalt er 1 883 937,33, inklusiv Fondet.
Se for øvrig detaljer i det fremlagte årsregnskapet.
Drammen, 13.februar 2018.

Styret i Drammen Roklubb

...................................…
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Aud Sandengen
leder

Eirik Hexeberg Henriksen
nestleder

Laila Kind Rønnholm
sekretær

..………………………..

…………………………..

..................................

Greta Torgersen
kasserer

Beate Pharo
rosjef

Jan Paulsen
hussjef

............................................

Simen Moe Johnsen
materialsjef

