
Stiftet 7. mai 1878                                                 Medlem av Norges Roforbund

MØTEREFERAT NR. 03-2018 DATO: 21.02.2018 kl 18:00 – 20:30

Til stede: Eirik Hexeberg Henriksen, Beate Pharo, Jon Andre Brurberg, Svein Erik Røed, Olav 
Kallerud, Per Sverre Strand og Laila Kind Rønnholm. Aud Sandengen, Jan Paulsen

 Ikke til stede: Hans Petter Rasmussen, Gretha Torgersen, Henrik Masch, Simen Moe 
Johnsen  

Neste møte: Neste møte onsdag 7.mars 2018 kl 18:30 

Saksnr Vedtakssaker Ansvar

23-2018 Godkjent referat fra styremøtet 31.januar 2018                                              
Gjennomgang av gamle/utsatte saker. De utsatte saker utsettes nok en gang. 

Erfaringsoverføring fra styremedlemmer som trer ut av styret.                   
Endringer/ajourhold av Klubbhåndboka – nestleder Jon Andre Brurberg 
overtar denne oppgaven etter Aud Sandengen.                                                  
Nye medlemmer – rosjef Beate Pharo overtar innmeldinger av nye med-
lemmer, kasserer krever kontingent, sekretær sender velkomstbrev.                 
Påmelding til Vestfold Cup tar Aud Sandengen sammen med Beate Pharo.      
Ansvar for utleie av parkeringsplasser har Jan Kihle og han forsetter med det. 
Kasserer Hans Petter Rasmussen holder oversikt over medlemsregisteret i 
excel-ark. Aud Sandengen tar visekassererjobben med Hans Petter.                
Per Skaug har en 1-er nøkkel – denne gis til rosjef Beate Pharo.                       
Hussjef Svein Erik Røed får en egen gjennomgang av bygget og oppgavene 
som hussjef av Jan Paulsen.                                                                               
Oversikt over trengstøybeholdning sender Laila til Eirik. Pris for treningsbukse 
400, for jakke 860, rodrakt 650 og gule trøyer 100. Eirik bestiller nye ro-drakter
gjennom Hans Petter.                                                                                          
Stiftelsesåret for klubben fra 1924 til 1878 må korrigeres i Brønnøysund-
registeret. Aud gjør dette.                                                                                    
Medlemsregistrering føres i NIF.                                                                          
Jan Paulsen (Hussjef i 2017) rydder opp i nøkkelkortene til de medlemmer 
som strykes og ikke lenger skal ha nøkkelkort.                                                   



24-2017 Rømningsveier og brannsikring                                                                      
Hans Petter Rasmussen har tatt opp spørsmålet om klubben har sikre 
rømningsveier og brannsikring. Jan Paulsen bekreftet at rømningsveier og 
brannsikring er i henhold til regelverk.                                                                 
Treningssalen: her er det 2 stk rømningsveier – en via båthalldøren og en 
gjennom garderobegangen.                                                                                
2.etasje klubbdel: her er det 2 stk rømningsveier – en ned trappen og ut og en 
ut gjennom vinduet hvor det er stige. Plansje for fluktveier finnes i rommene. 
Den plansjen som hang i klubbrommet mot ventilasjonsrommet, er blitt tatt 
ned i forbindelse med oppussingen og skal henges opp igjen.            

Hussjef

25-2018  Vestfold rokrets Ting                                                                                        
To representanter til Vestfold rokrets Ting 21.mars kl 18:30 på Tønsberg 
Roklubb. Eirik og Beate representerer klubben.                                                  
Laila sender inn 1 sides resyme av årsberetningen for 2017 innen 7.mars.

   Laila           

92-2017 Søknad Sparebanken Øst Spiremidler på oppussing av klubbrom             
Drammen Roklubb fikk ikke tildelt midler i denne omgangen til å 
oppusse/oppgradere klubbrommet for de yngre roerne. 43 
klubber/organisasjoner fikk tildelt midler fra 7.000 til 657.000. Det er 2 
søknadsrunder i året. Nye muligheter for å søke om midler er innen 1.mai 

26-2018 Oppstart av jubileumsbok                                                                                            
Aud Sandengen blir komiteleder for jubileumsbok som bør være ferdig trykt 
til 150 års jubileet 7.mai 2028
                                                                                                                                           

Aud

03-2018 Oppfølging - gaver fra Olav Thon Stiftelsen og Gjensidige Stiftelsen         
Aud følger opp det som skal gjøres i forbindelsen med ovennevnte 
gavetildeling hvor nettsider skal oppdateres og markering skal skje når 
gavene til båtene kan avholdes blant annet med båtdåp.                                   

Aud

27-2018 Pokalskap i klubbrom                                                                                       
Plassering av pokalskap/hyller skal fortsatt være på vegg mot ventilasjons-
rommet. Sofaene blir så flyttet ut fra veggen. 

   Laila/Jan   

28-2018 Valg av to revisorer                                                                                           
Forslag på Per Skaug og Oddmund Bøhn som revisorer. Rådet trenger da to 
nye medlemmer. Forslag på Lars Tore Meinseth og Aud Sandengen til rådet.  
Vedtak: Per Skaug og Oddmund Bøhn er valgt som revisorer. Lars Tore 
Meinseth og Aud Sandengen er valgt inn i rådet. Protokollen fra årsmøtet får 
et tillegg etter at avslutningen av årsmøtet om ovennevnte vedtak.  

Orienteringssaker

29-2018 Orientering fra styremedlemmene                                                               
a) Hussjef.  Ingen saker. ”Gammel” og ”ny” hussjef tar egen gjennomgang     
b) Materialsjef.  Ikke tilstede.                                                                             
c) Rosjef. Noen stjeler maten i kjøleskapet 2.etg til Fanny. Åpningsfest i 
klubbrom. Evaluere Sevilla-treningssamlingen når den er ferdig. Treningsøkt 
med landslaget er  dato ennå ikke bestemt, men Beate er i dialog. 4.-5.mai 
blir det treningssamling – denne gangen i klubbhuset. DR deltar 26.-27.mai i 
regattaen på Stokkavannet.                                                                               
d) Kasserer. Ikke tilstede                                                                                   



e) Sekretær. Fokus på beretninger (styret og rosjefens rapporter) som er av 
interesse for tiden etter oss. Bør inn i protokoller. Nåtidens bruk av 
FB/klubbens nettsider er mer egnet til daglig verktøy, ikke for lagring for 
ettertiden/historisk?                                                                                           
f)  Nestleder.  Åpen Page på Facebook. Ansvar for oppdatering a la 
hjemmesiden - noen i routvalget eller foreldre?                                                
g) Leder.                                                                                                            
h) Vara.  Olav har satt seg inn i forsikringspapirene våre. Spørsmål må få 
svar.                                                                                  

Neste styremøte er onsdag 7.mars kl 18:30. Deretter onsdag 4.april, 
onsdag 2.mai, onsdag 29.mai og onsdag 27.juni.  Ref:L.K.Rønnholm 23.02.18


