
Stiftet 7. mai 1878                                                 Medlem av Norges Roforbund

MØTEREFERAT NR. 04-2018 DATO: 07.03.2018 kl 18:00 – 21:00

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

 Ikke til stede: Jan Paulsen/Svein Erik Røed, Olav Kallerud og Per Sverre Strand 

Neste møte: Neste møte onsdag 4.april 2018 kl 18:00 

Saksnr Vedtakssaker Ansvar

30-2018 Godkjent referat fra styremøtet 21.januar 2018                                              

31-2017 Hussjef.                                                                                                               
Jan Paulsen tar jobben som hussjef et år til, da hussjefjobben ble ”ledig” igjen.
Han informerte om at han ikke alltid kan møte på styremøtene.                         
Vedtak: Jan Paulsen er valgt som hussjef for et år 2018-2019. Eirik spør Svein
Erik Røed om han kan erstatte Jan Paulsen som medlem i huskomiteen.  
Noteres i protokollen fra årsmøtet.        

Hussjef

Eirik

Laila

32-2018  Regnskap pr 28.februar 2018                                                                          
Hans Petter la frem a)resultatrapport, b) resultat vs budsjett og c) 
balanserapport.                                                                                                    
Forskudd med kr 95.000 til ny 4X/- er betalt.                                                       
Regningen på ca kr 38.000 fra Drammen Kommune på kommunale avgifter 
viser et stort overforbruk av vann. Feilen med rennende vann i toalett i utleie-
delen er rettet. NorgesCatering bør dekke noe av forbruket. I tillegg søker vi 
kommunen om å få ettergitt noe av regningen.  Jon Andre leser av 
vannmåleren jevnlig.                                                           

   

Laila    

Jon Andre    

16-2017 Forslag om innkjøp av CII, RP3, tredmølle                                                
a)Thor Egil Olsen foreslo kjøp av tredemølle til årsmøtet. b) Tom Torgersen 
(trener) foreslår kjøp av nye romaskiner (både CII og RowPerfect 3) c) Jon 
Andre foreslår kjøp av laktatmåler. Alle forslagene ble drøftet og vurdert.          
Vedtak: a) Vi venter med innkjøp av tredemølle. b) Det gjøres en 
vedlikeholdsrunde på de conseptmaskinene som vi har. Vi kan kjøpe 6 stk 
slides a kr 1.625,-. Rosjef drøfter dette i routvalget. c) Laktatmåler for måling 
av melkesyreinnholdet i blodet Lactate Pro 2 kan kjøpes for ca kr 4.600. 
Routvalget konfererer med trener

Rosjef

33-2018 Mailinglister og Server                                                                                                  
Klubben bør ha mailinglister som ikke er lagret lokalt på datamaskiner til 
styremedlemmer. Det foreslås å opprette en mailingliste-server med 
”mailman” som er et gratisprogram for håndtering av mailingslister. Utgift til 
dette blir eventuelt serverleie. Det foreslås også mail-alias til styrefunksjoner 
med behov, f.eks: kasserer@drammenroklubb.no   Dette vil gjøre overgang av

mailto:kasserer@drammenroklubb.no


verv lettere, samt lettere å sortere mellom privat og roklubb-epost.               
Vedtak: Jon Andre lager egne mailadresser for kasserer – rosjef . Ferdige 
maillister for styre, medlemmer og foreldre. Post@ går til leder.
                                                                                                                                           

34-2018 Bestilling av Rodrakter                                                                                     
Etter gjennomgang av lagerbeholdningen av rodrakter bestiller Hans Petter.  
Vedtak: 4 stk XL men, 2 stk L men, 4 stk M men og 3 stk L women.                   

Hans Petter

27-2018 Pokalskap i klubbrom                                                                                       
Laila sjekker høyden på de store pokalene. Kallax hyllen fra IKEA måler 
innvendig 33x33cm. Sjekker i tillegg om det finnes noen alternative hyller/skap
på Finn.no                                                                                        

   Laila/Jan   

20-2018 Drammen River Cup Regatta                                                                            
Jannike Willand Evensen og juniorutvalget tar ansvaret for kiosksalget under 
regattaen lørdag 14.april.

Orienteringssaker

36-2018 Orientering fra styremedlemmene                                                               
a) Hussjef.  Ikke tilstede. Beate tar kontakt med Jan for å få det elektriske i 
klubbrommet i orden.                                                                                         
b) Materialsjef. Ny motor til følgebåten koster ca 22-23.000. Vi har fått kr 
14.00 fra Glitre Energi til innkjøp av påhengsmotor til sikkerhetsbåt. Når 
kjøpet er gjort vil Glitre Energi AS v/ Merete Bronsta komme innom  oss og 
overrekke sjekken samt fotografere for bruk til sin hjemmeside bl.a.                
Hasle 1X og 2X kan selges på Finn.no. Hasle 1X er allerede solgt til et av 
våre medlem for kr 200,-.                                                                                  
c) Rosjef. Sorø-regattaen. Beate reserverer lugarer. Hvem som blir reiseleder
avtales nærmere. Klubbmesterskapet på romaskiner er 22.mars med 
påfølgende åpning/innvielse av klubbrommet med pølsefest. Vårsamling er 
helgen 4-5.mai i klubbhuset med overnatting i styrerommet ev treningsalen. 
Det blir ca 15 roere + noen foreldre tilstede. Landslaget kommer i uke 18 
(1ste uke i mai). Det er ikke avtalt om det blir  mandag, tirsdag eller onsdag. 
Riggekurs med Per Helge fra Vestfold Rokrets er lørdag 17.mars ca kl 10-14 
for junior A og oppover.                                                                                      
d) Kasserer. Hans Petter etterlyser noen svar fra Olav ifm 
forsikringspapirene. Eirik purrer Olav. Vi får tilbake ca kr 5 – 6.000 på polisen
i 2017. Egon-saken: Restauranten åpner 24.mai. De er interessert i 1 x med 
årer. Int ark har lånt med noen fotografier for kopiering. Nytt måte med Aud i 
Millydesign i begynnelsen av mai.                                                                     
e) Sekretær. Arbeidet med å organisere arkivet i ventilasjonsrommet går 
fremover. Gjennomgang av bilagsmappene nærmere seg slutten. 
Styrepermer er neste prosjekt. Formålet er å få et oversiktlig og rydding arkiv.
Inventaroversikt lages samt beholdningsoversikter over medaljer, knapper og
lignende. Byggesaken og styreprotokoller lagres i arkivskapet bakenfor 
treningsalen.                                                                                                   f) 
Nestleder.  Det er mange ikke-medlemmer til roklubben som er med i den 
lukkede FB-gruppen vår. Alle blir slettet i påskeuken og medlemmer vil få 
beskjed om å melde seg inn igjen.                                                                    



g) Leder.                                                                                                            

Neste styremøte er onsdag 4.april kl 18:00. Deretter onsdag 2.mai, onsdag 
29.mai og onsdag 27.juni.  Ref:L.K.Rønnholm 09.03.18                                     


