
Stiftet 7. mai 1878                                                 Medlem av Norges Roforbund

MØTEREFERAT NR. 05-2018 DATO: 04.04.2018 kl 18:30 – 21:15

Til stede: Eirik Hexeberg Henriksen, Beate Pharo, Jon Andre Brurberg, Aud Sandengen (for 
Hans Petter), Henrik Masch, Olav Kallerud og Laila Kind Rønnholm. 

 Ikke til stede: Jan Paulsen og Per Sverre Strand 

Neste møte: Neste møte onsdag 2.mai 2018 kl 18:00 

Saksnr Vedtakssaker Ansvar

37-2018 Godkjent referat fra styremøtet 7.mars 2018                                                  

16-2017 Innkjøp av PM5 og laktatmåler                                                                         
Hans Petter har kjøpt 4 stk PM5 og monterte disse på de nyeste romaskinene.
De gamle har han tatt vare på. Videre er det bestilt 6 slides fra USA. Jon 
Andre bestiller laktatmåler til ca kr 4.500 samt pk med 25 strips ca kr 500,-. 
Stripsen selges til kostpris til roerne.                                                                   
Ankomstdato for de nye 4x/- og 1x båtene er 23.april.                                        

20-2018  Drammen River Cup Regatta                                                                           
Det er påmeldt 93 båter til DRCR lørdag 14.april med ca 160 roere. Til 
middagen er det påmeldt ca 130 som er maks kapasitet for restauranten.                              

38-2017 Roåpning/nybegynnerhelg                                                                      
Sesongåpning er lørdag 7.april. kl 10 er det informasjonsmøte for alle aktive 
roere og især de nye og foreldre. Deretter tar de aktive en roøkt på vannet. Så
felles lunsj som foreldre ordner. Roåpningen er kl 15 med flaggheising og tale 
av Aud Sandengen i Eirik Hexeberg Henriksens fravær. Rosjefen setter opp 
lag for defilering og kapproing fra Bybroen til Ypsilon.

39-2018 Sorø                                                                                                                                   
Beate melder at 20.april er fristen for å melde seg på til Sorå-regattaen. 3 av 
de yngre roerne har interesse for å delta, men har ingen foresatte som kan 
være med. Primært bør alle som ønsker det få lov til å delta. Det var enighet 
om at roere som er junior C må ha en foresatt med deg. Junior B kan delta 
uten foresatt, men må ha en bekreftelse fra foreldrene om disse reiser på 
eget ansvar.
                                                                                                                                           

40-2018 Post/mail fra Kristiansand Roklubb                                                                 
Forespørsel fra KR hvorvidt Drammen Roklubb var i dialog ifm byggingen av 
Øvre Sund Bru. Eirik gir et generelt svar siden vi så langt ikke har funnet noen
dokumentasjon på korrespondanse mellom Drammen Kommune, Statens 
Vegvesen og Drammen Roklubb. Det vi vet er at grunnforholdene i elven 

Eirik



skapte store problemer for byggingen av broen.                                                 

41-2018 Fordeling av båter – hvem skal prioriteres                                                     
Materialsjef Henrik Masch fordeler båter på roerne etter prinsippet: den som 
trener mest, satser og ror regattaer prioriteres de beste båtene. De beste 
roerne bruker de beste båtene. Så langt er singelscullerne fordelt. Når det 
gjelder fordeling av båter for de øvrige roerne, setter Henrik og Eirik sammen 
opp et opplegg.                                                                                      

    

42-2018 Drammen Roklubb - Ren idrettsklubb                                                             
Jon Andre og routvalget jobber sammen om å lage en Profil for klubben. Våre 
4 eldste roere samt Elias har gjennomført FISA-testen. Videre er målet at 
resten av klubbens medlemmer/roere innen utgangen av året skal ha tatt 
testen.

43-2018 Økonomi – regnskap pr 31.mars 2018                                                             
Kasserer Hans Petter sendte ikke ut regnskapet for mars. Assistent kasserer 
Aud purrer på utestående medlemskontingenter.                                               
Mandag 7.mai fyller klubben 140 år. Roersalen er bestilt for feiringen. Jon 
Andre ansvarlig for bevertningen. Denne dagen døpes de nye båtene 4x/- og 
1x samt motor. Vi har mottatt pengegaver til disse nyinvesteringene.                

Orienteringssaker

44-2018 Orientering fra styremedlemmene                                                               
a) Hussjef.  Ikke tilstede.                                                                                  
b) Materialsjef. Henrik Masch tok nok en gang opp hvorfor det er satt 5-6 
sorte søppelsekker ved utgangen av båthalldørene. Laila under-søker hvem 
som setter disse her. Husk at GlitreEnergi har bedt om å få komme når ny 
motor til følgebåt er kjøpt for en markering.                                                       
Ny motor til følgebåten koster ca 22-23.000. Vi har fått kr 14.00 fra Glitre 
Energi til innkjøp av påhengsmotor til sikkerhetsbåt. Sjekk forrige referat.       
c) Rosjef. Beate og roere var blitt tatt godt i mot av Kristiansand Roklubb 
under påskeoppholdet. Transport av båtene til og fra Kristiansand dekkes av 
DR samt bensin til følgebåten. Landslaget med 14 roere kommer til 
Drammen neste uke 9. – 13.april for å trene. De får disponere 1 følgebåt og 
etter siste rotrening kl 9 på fredag vasker de garderobene og dusjene etter 
bruk.                                                                                                                
d) Kasserer.                                                                                                     
e) Sekretær. Ber Olav sjekke i forsikringspapirene om hva slags krav det er til
låstype for skap med verdigjenstander som pokalene.                                     
f)  Nestleder.  Jon Andre registrerer rosjef Beate som bruker på nettsiden vår.
Det er mange ikke-medlemmer til roklubben som er med i den lukkede FB-
gruppen vår. Arbeidet med å slette alle utsettes til etter Sorø. Medlemmer vil 
få beskjed om å melde seg inn igjen.                                                                
g) Leder.  Eirik sender inn endringer i styret til NIF og Brønnøysund-
registeret.  Han sender også ut invitasjon til sesongåpningen 7.april samt 
informasjon om Drammen River Cup Regatta.                                                  

Laila

Olav

Neste styremøte er onsdag 2.mai kl 18:30. Deretter onsdag 29.mai og 
onsdag 27.juni.  Ref:L.K.Rønnholm 05.04.18                                                     




