
Stiftet 7. mai 1878                                                 Medlem av Norges Roforbund

MØTEREFERAT NR. 06-2018 DATO: 02.05.2018 kl 18:30 – 21:15

Til stede: Eirik Hexeberg Henriksen, Beate Pharo, Jon Andre Brurberg, Henrik Masch, Jan 
Paulsen, Olav Kallerud og Laila Kind Rønnholm. 

 Ikke til stede: Hans Petter Rasmussen(Aud Sandengen) og Per Sverre Strand 

Neste møte: Neste møte onsdag 29.mai 2018 kl 18:30 

Saksnr Vedtakssaker Ansvar

45-2018 Godkjent referat fra styremøtet 4.april 2018                                                   

46-2017 Nye båter                                                                                                      
Olav Thons stiftelse ga oss penger til 4x/-. Gjensidige stiftelsen ga oss penger 
til 1x. Båtene er kommet. Båtene døpes mandag 7.mai kl 19:00 ifm feiringen 
av 140 års dagen for roklubben. 4x/- er nr 64 døpes ”Union”. 1x er nr 65 og 
døpes ”Tangen”. Aud informerer giverne og spør samtidig om de vil være 
gudmor/far for båtene. Båtene døpes iht tradisjon med elvevann i en pokal.     
Henrik har sendt bilde og dokumentasjon på ny påhengermotor som Glitre 
Energi ga pengestøtte til.                                                                                    

Aud/Eirik

47-2018 Plan mht nye roere som ønsker medlemskap                                                
Beate redegjorde for henvendelser med ønske om å bli medlem i roklubben 
og hvilke svar som kan gis. Det er per i dag ikke plass til nye medlemmer mht 
trener og båter. Vi kan sette opp et standard svar til roere som ønsker å bli 
med. Kan delta på roskolen om vi arrangerer denne i år. Venteliste til da. Eirik 
er imot inntaksstopp, problemet må løses på annen måte. Foreslår at de 
eldste jr.får muligheten til å trene de yngste. Vi må lage et system for å avlaste
trenerne. Et standard svar lages for bruk til roere som ønsker å bli med i 
roklubben, men som må settes på venteliste.                                                     

Beate

    

Laila              

48-2017 Styrets holdning til forventninger til foreldre og hva foreldre/roere kan 
forvente av klubben                                                                                   
Beate lager et utkast til brev til nybegynnernes foreldre om forpliktelser og hva
som forventes av de når deres barn begynner å ro.                                           
Nytt innmeldingsskjema for alle under 18 år. Beate lager et utkast.  

Beate

39-2018 Sorø                                                                                                                                   
Aud er reiseleder til Sorø og Beate melder at alt er på skinner. 
                                                                                                                                           

49-2018 Esso Kort                                                                                                            
Ulf, mann til rosjef Beate har sagt seg villig til å ta ansvar for at 
bensinkannene til følgebåtene fylles opp. Han overtar Esso Kortet.                   

Eirik



50-2018 Diverse Hus:                                                                                         
Takvinduer i klubbrom: Jan - tas til høsten.                                                       
Søppelkasser: Jan bestiller større søppeldunk med lås som tømmes 2 ganger 
i måneden.                                                                                                           
Låsesystem: Nåværende nøkkelkortsystem kan ikke deaktivere nøkkelkort 
som ikke lenger skal være aktive. For å få til denne funksjonen må vi kjøpe 
nytt system. Jan sjekker.                                                                                     
Resterende arbeider utvendig på klubbhus: Det blir maling av gavlvinduene nå
før sommeren. Utvendig maling av båthallen - ble vasket i fjor, men ikke malt. 
Foreldre og andre frivillige er satt på jobben. Males i høst, trenger ikke vaske. 
Eirik organiserer. Utføres uke 23/24 med værforbehold. 

    

Eirik/Henrik

51-2018 Klage fra Pål Sandli                                                                                           
Klagen fra Pål Sandli ble behandlet. Styret beklager hendelsen. Klagen tas 
eventuelt opp i Rådet av Sandli om han ønsker det.

Eirik

Orienteringssaker

52-2018 Orientering fra styremedlemmene                                                               
a) Hussjef.  Se sak 50-2018                                                                              
b) Materialsjef. Coastalbåt har fått en rigger litt ødelagt av en hammer. Det er
viktig at riktig verktøy brukes på båten. Laila informerer brukerne. Fanny 
Røed flytter kanskje til Oslo og vil sannsynligvis ro der. Kjøper egen båt en 
brukt ”Hudson” for lettvektere.                                                                           
c) Rosjef. Karoline Masch er uttatt til lagbåten 4X i jr EM i Frankrike. Flott 
prestasjon av  Karoline..De andre på laget er 1 fra Ålesund og 2 fra 
Tønsberg. Forbundet har spurt om å få bruke vår nye 4X/- i oppkjøringen og 
under EM- Beate undersøker med forbundet om de har forsikring som 
dekker båter ved utlån.                                                                                      
Landslagsdeltagelse ifm TV-aksjonen 2017 ble gjennomført mandag 30.april.
Beate er veldig fornøyd med opplegget og roerne var kjempefornøyde med 
instruksjon av landslagssjefen og ro sammen med roere på landslaget. NRK 
lager en reportasje.                                                                                   
Beate ønsker seg en gruppe/foreldre som i forbindelse med sosiale 
sammenkomster ved samlinger og annet kan ta seg av den sosiale delen 
med frukt/pizza etc.                                                                      
Treningsdresser trengs. Beate sender en oversikt over salg av dresser den 
siste tiden samt korrigert lagerbeholdning til Eirik og Laila. Eirik bestiller 
dresser hos Trimtex.                                                                                          
d) Kasserer.  Hans Petter (i USA) har sendt inn regnskap per 30.april. 
Drammen River Cup Regatta som ble en suksess kostet ikke klubben noe. 
Sponsorinntekter 75.000. Overskudd fra kafeteria/kiosk  ca kr 18.000 (referat
Regattakomiteen) Klubben s overskudd fra regattaen er ca 40-50.000. Eirik  
sender et takkebrev for utmerket innsats til Regattakomiteens formann 
Martine Granhaugen Stryken.                                                                
Singelsculler nr 4 selges for ca 10.000 til restaurant ”Egon” som åpner ny 
restaurant i Magasinet (etter Indiska) Hans Petter ordner med MillyDesign 
som innreder restauranten. OL-diplomer og roerbilder er også utlånt fra 
Roklubben. Kopi av disse skal brukes i dekorasjonen av Egon.                       
e) Sekretær. Foto fra Laila s kamera tatt under DRCD er overført på CD som 

Eirik

Eirik



Eirik gir til  Espen Bergli.                                                                                 
Ny søknad om midler fra Spire Sparebanken Øst er sendt innen fristen 
1.mai. Beløpet vi søker om er nå 60.000 hvorav 10.000 er egenandel og 
gjelder 3 takvinduer og pokalskap.                                                                    
Nye lederfotografiere er tatt hos Sønstrud Foto av Pål Sandli, Per Skaug og 
Aud Sandengen. De blir ferdig i slutten av uken 19.                                         
f)  Nestleder.  Mandag 7.mai kl 19 blir det 140 års bursdagsfeiring med dåp 
av de to nye båtene ”Union” og ”Tangen”. Pølser og kake til 60 personer 
serveres i roersalen etter dåpen.                                                                  
”Rent Idrettslag 2018” venter med å gjøre noe før meldingen om dette 
kommer.                                                                                                         
Laktatmåler er kommet, men ikke blitt testet ennå. Må også lage en instruks. 
Jobber videre med prosjektet ”Klubbjakke” sort/gul stripet.                              
g) Leder.  Eirik har sendt inn endringer i styret til NIF og Brønnøysund-
registeret. Utskrift tas av meldingen til Laila s protokoll.                      
Invitasjon til sesongåpningen 7.april sendes ut.                                          
Oslostudentene har henvendt seg. De har fått ødelagt sin 8+ i Bestumkilen. 
Vi gir de vår New Zeland glassfiber 8+ uten årer mot at de henter den selv. 
De kan også få Haslebåter om de vil – 2 stk 2X og 3-4 stk 1X.                        

Neste styremøte er tirsdag 29.mai kl 18:30. Deretter onsdag 20.juni.  
Ref:L.K.Rønnholm 05.05.18                                                         


