Protokoll fra årsmøte i Drammen Roklubb
Protokoll fra årsmøte i Drammen Roklubb.
Årsmøtet ble avholdt i Drammen Roklubbs lokaler den 13.februar 2018.
Leder Aud Sandengen ønsket velkommen. Et minutts stillhet for 3 av våre medlemmer som er gått
bort siden siste årsmøtet: Gunnar Magnussen, Arve Jellum og Jens Vig
Sak 1

Godkjenning av de stemmeberettigede
Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som
styret anså for stemmeberettigete. Medlemmer under 15 år fikk også stemmerett.
Følgende hadde ordet i saken: Aud Sandengen
Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 48.

Sak 2

Godkjenning av innkalling
Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent.
Følgende hadde ordet i saken: Aud Sandengen
Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.

Sak 3

Valg av dirigent
Styret foreslo Aud Sandengen som dirigent.
Følgende hadde ordet i saken: Aud Sandengen
Vedtak: Årsmøtet valgte Aud Sandengen som dirigent.

Sak 4

Valg av referent
Styret foreslo Laila Kind Rønnholm som referent.
Følgende hadde ordet i saken: Aud Sandengen
Vedtak: Årsmøtet valgte Laila Kind Rønnholm som referent.

Sak 5

Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Styret foreslo Tor Ole Brekke og Ingvil Jokstad Hafskjold til å underskrive protokollen.
Følgende hadde ordet i saken: Aud Sandengen.
Vedtak: Årsmøtet valgte Tor Ole Brekke og Ingvil Jokstad Hafskjold
til å underskrive protokollen.

Sak 6
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Behandling av styrets beretning
Styret fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet.
Følgende feil i beretning bes korrigert etter innspill fra Ingvil Jokstad Hafskjold:
Ingvil Jokstad Hafskjold er ikke valgt til varamann i Vestfold Rokrets. Martine G. Stryken
poengterte at Jannike Willand Evensen ikke lenger er med i regattautvalget. Under aktiv

idrett: JA klasse har også stilt i regatta. Grunnen til at denne klassen ikke står i beretning om
den aktive idretten, er at det i rosjefens rapport på Høstmøtet ikke har tatt med klasse JA. JA
klasse tas nå med.
Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen med ovennevnte korreksjoner.

Sak 7

Hussjefens beretning
Aud Sandengen leste hussjefens beretning, årets dugnader ble oppsummert.
Vedtak: Årsmøtet godkjente beretningen.

Sak 8

Materialsjefens beretning
Hans Petter Rasmussen, materialmedhjelper la på vegne av materialsjef Simen Moe
Johansen frem sin beretning og en oversikt over klubbens båtmateriell.
Vedtak: Årsmøtet godkjente beretningen.

Sak 9

Rådets beretning
Oddmund Bøhn leste rådets beretning. Han informerte i tillegg om arbeidet med en
Elvebruksplan. Aud Sandengen, Arne Bergodd og Oddmund Bøhn har hatt møte med
politiker Fredrik Haaning om å få på plass en Elvebruksplan – en samordning om bruk av
elven. Konklusjon etter møtet er det ikke finnes noen Elvebruksplan. DR v/Rådet har påtatt
seg å samle inn en oversikt over alle som ev har en interesse av å bruke elven. Kommunen vil
så innkalle alle interessert til et møte.
Vedtak: Årsmøtet godkjente beretningen.

Sak 10 Behandling av klubbens regnskap og fond i revidert stand
Hans Petter Rasmussen fremla revidert regnskap og fond, da kasserer ikke var tilstede.
Revisorers uttalelse til regnskapet ble lest av Hans Petter. Regnskapet viste et overskudd på
totalt kr 286.690,82 og overskudd fra fond på kr 16.259,-.
Følgende hadde ordet i saken: Oddmund Bøhn.
Bøhn roste det gode regnskapet og spesielt at egenkapitalen er økt.
Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet og revisorenes beretning.

Sak 11 Behandling av forslag og saker
Ingen forslag er mottatt til behandling.

Sak 12 Fastsette medlemskontingent
Aud Sandengen fremla styrets forslag til medlemskontingent for fastsettelse av årsmøtet.
Vedtak: Årsmøtet fastsatte følgende medlemskontingent for 2019: kr 600,- og kr 200,- for
familiemedlem.
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Sak 13 Fastsette treningsavgif
Aud Sandengen fremla styrets forslag til å gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgif for
2019 i forbindelse med budsjettet som settes opp til høsten.
Vedtak: Årsmøtet ga styret fullmakt til å fastsette treningsavgif for 2019 .
Sak 14 Budsjett
Hans Petter Rasmussen fremla styrets forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet.
Følgende hadde ordet i saken: Mejer Mejer Rasmussen spurte om beløpet i budsjettet under
Gaver post3415 må skaffes. Svar: Dette er stort sett gaver som klubben allerede har mottatt
til innkjøp av nye båter.
Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett.
Sak 15 Utdeling av årer for flest rodde km og klubbmesterne
Rosjef Beate Pharo delte ut årer for flest rodde kilometer og oppfordret alle til å bruke roprotokollen hver gang en tar en rotur.
Senior damer: Fanny Louise Røed 1.272,5 km
Senior herrer: Øystein Løvold 502 km
Junior damer: Karoline Rydland Masch 474,5 km
Junior herrer: Delt plass med 648 km mellom Hampus Westerberg-Heltne og Ulrik Pharo
Lohne.
Årer til klubbmesterne ble delt ut: Robert Hoff, Elias Loe Eritsland, Jonas Willand-Evensen og
Elisabeth Maria Stenberg

Sak 16 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
Styret fremla forslag til endringer i organisasjonsplan for behandling på årsmøtet.
Aud Sandengen gikk gjennom nødvendige endringer i klubbhåndboka og
Organisasjonsplanen.
Grunnlagsopplysninger: - Opprettelse av egen bankkonto for Drammen River Cup Regatta –
Drammen Roklubb 2220.31.75969. - Heltidsstudenter som er borte fra klubben mer enn 6
måneder i løpet av et kalenderår, kan betale 50% av treningsavgifen. – Klubbens kasserer
sender faktura via MinIdrett – strekes over, men skal stå. – Ved innmelding i klubben etter
1.september betales halv medlemskontingent og eventuelt halv treningsavgif for samme år.
Sikkerhetsreglene er tatt ut av klubbhåndboka og ligger som egen sak. Kun henvisning i
klubbhåndboka. Grunnen til at dette er tatt ut, er å eliminere risikoen for feil ved at de skal
oppdateres flere steder.
Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til endringer i organisasjonsplan.

Sak 17 Valg ved valgkomiteleder Fredrik Bekken
18.2 Valg av styreleder:
Valgkomiteen foreslo Eirik Hexeberg Henriksen som styreleder.
Vedtak: Årsmøtet valgte Eirik Hexeberg Henriksen som styreleder for 2 år 2018 - 2020.
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18.2 Valg av nestleder:
Valgkomiteen foreslo Jon Andre Brurberg som nestleder.
Vedtak: Årsmøtet valgte Jon Andre Brurberg som nestleder for 1 år 2018 - 2019.

18.3 Valg av øvrige styremedlemmer:
Sekretær Laila Kind Rønnholm var ikke på valg. Valgt i 2017- 2019.
Valgkomiteen foreslo Hans Petter Rasmussen som kasserer i 2 år. 2018 -2020.
Valgkomiteen foreslo Svein Erik Røed som hussjef i 2 år. 2018 - 2020.
Valgkomiteen foreslo Henrik Masch som materialsjef i 2 år. 2018 - 2020.
Vedtak: Årsmøtet valgte Hans Petter Rasmussen som kasserer, Svein Erik Røed som hussjef og
Henrik Masch som materialsjef alle i 2 år 2018-2020.
Etter valg av leder, nestleder og øvrige styremedlemmer har styret følgende sammensetning
for 2018-2019:
Leder:
Eirik Hexeberg Henriksen
Nestleder:
Jon Andre Brurberg
Sekretær:
Laila Kind Rønnholm
Kasserer:
Hans Petter Rasmussen
Rosjef:
Beate Pharo
Materialsjef: Henrik Masch
Hussjef:
Svein Erik Røed
18.4 Valg av varamedlemmer:
Valgkomiteen foreslo Olav Kallerud og Per Sverre Strand som varamedlemmer til styret.
Vedtak: Årsmøtet valgte Olav Kallerud som 1.varamedlem og Per Sverre Strand som
2.varamedlem for 2018-2019.
18.5 Valg av revisorer
Valgkomiteen hadde ingen forslag på revisorer.
Vedtak: Årsmøtet ga styret i oppdrag med å finne revisorer.

18.6 Valg av medlemmer til Rådet
Valgkomiteen foreslo gjenvalg på Kristine Bjerknes og Pål Sandli som medlemmer til Rådet.
Oddmund Bøhn, Arne Bergodd og Per Skaug var ikke på valg.
Leder velges blant Rådets fem valgte medlemmer. Oddmund Bøhn ble valgt som leder i 2017.
Vedtak: Årsmøtet valgte Kristine Bjerknes og Pål Sandli som medlemmer i Rådet for 20172019.
18.7 Valg av medlemmer til huskomiteen.
Valgkomiteen foreslo Jan Paulsen, Bjørn Edvardsen, Bjørn Adamsen, Mogens Pedersen, Kjell
Meinseth og Jan Erik Trondsen som medlemmer av huskomiteen.
Vedtak: Årsmøtet valgte Jan Paulsen, Bjørn Edvardsen, Bjørn Adamsen, Mogens Pedersen,
Kjell Meinseth og Jan Erik Trondsen som medlemmer av huskomiteen for 2018-2019.
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18.8 Valg av to revisorer.
Valgkomiteen hadde ingen forslag til revisorer.
Vedtak: Styret finner to revisorer.
18.9 Valg av representanter til Vestfold Rokrets Ting.
Vedtak: Representanter oppnevnes av styret.
18.10 Valg av representanter til årsmøtet i Drammen Idrettsråd
Vedtak: Representanter oppnevnes av styret.
18.11 Valg av representanter til Norges Roforbunds Ting.
Vedtak: Representanter oppnevnes av styret.
18.12 Valg av leder i valgkomiteen
Styret foreslo gjenvalg av Fredrik Bekken som leder i valgkomiteen.
Vedtak: Fredrik Bekken ble valgt som leder i valgkomiteen.
18.13 Valg av medlemmer i valgkomiteen
Styret foreslo gjenvalg av Morten Adamsen og nytt medlem Greta Torgersen som
medlemmer i valgkomiteen.
Vedtak: Morten Adamsen og Greta Torgersen ble valgt som medlemmer av valgkomiteen.
Regattautvalget oppfordret medlemmer til å gjøre en innsats i den kommende Drammen River Cup
regattaen, da de trenger flere i utvalget. Det var ingen som meldte seg til å være med i
regattakomiteen.
Årsmøtet ble avsluttet med at Aud takker for godt samarbeid med medlemmer som gikk ut styret:
Greta Torgersen, Jan Paulsen (ikke tilstede) og Simen Moe Johnsen (ikke tilstede).
Aud takket for seg som leder og overrakte ”klubba” til ny leder Eirik Hexeberg Henriksen. Hun mintes
at det var 50 år siden hun første gang ble valgt til leder.
Drammen, 21.februar 2018
------------------------------------------------------------Laila Kind Rønnholm, referent
----------------------------------------Ingvil Jokstad Hafskjold

-----------------------------------------------------------Tor Ole Brekke

Tillegg til protokollen:
Etter at årsmøtet var avsluttet ble følgende spurt om å ta vervet som revisorer: Oddmund Bøhn og
Per Skaug. Begge sa ja. I styremøtet 21.februar 2018 ble Oddmund Bøhn og Per Skaug godkjent som
revisorer. Bøhn og Skaug må således tre ut av Rådet hvor Bøhn også var leder. Lars Tore Meinseth og
Aud Sandengen ble spurt om å etterfølge Bøhn og Skaug i Rådet. Begge sa ja. I styremøtet 21.februar
2018 ble Lars Tore Meinseth og Aud Sandengen godkjent som nye medlemmer av Rådet. Den
26.februar ble Aud Sandengen spurt om å overta ledervervet i Rådet etter Oddmund Bøhn. Hun sa ja.
Den 26.februar godkjente styret Aud Sandengen som leder for Rådet.
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