
Stiftet 7. mai 1878                                                 Medlem av Norges Roforbund

MØTEREFERAT NR. 07-2018 DATO: 29.05.2018 kl 18:30 – 20:30

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

 Ikke til stede: Olav Kallerud og Per Sverre Strand 

Neste møte: Neste møte onsdag 20.juni 2018 kl 18:30 

Saksnr Vedtakssaker Ansvar

53-2018 Godkjent referat fra styremøtet 2.mai 2018 

54-2018 Sorø                                                                                                               
Egenandeler for aktive er kr 2.800,-.                                                    
Egenandeler for foreldre/familiemedlemmer er kr 4.200,-.                                  

Hans Petter

55-2018 Reklame Henger                                                                                          
Rådet er spurt om de kan bidra med å skaffe reklamer til hengeren. Laila 
anmoder om at reklame for  sesongen 2018 skaffes. Pris pr reklame er kr 
2.000,-. Hvis de ikke har ferdig reklame som passer til feltet på hengeren, vil 
det komme et tillegg på 850,- for tilpassingen.                                                    

Laila

    

                 

56-2018 E-post fra Knut Arthur                                                                                  
Eirik ber Rådet om å undersøke Drammen Roklubbs alder (140år) vedrørende
etableringen i 1878, ingen drift/nedlagt i en periode og oppstart i 1924. Eirik 
svarer Knut Arthur. 

Eirik

57-2018 Pokalhyller/skap Bestilling                                                                                           
Hussjef Jan og Laila anbefalte at pokalhyller/skap plasseres på lav vegg under 
skråtaket og ikke på vegg mot ventilasjonsrommet. Godkjent av rosjef og 
styret. Laila bestiller IKEA-hyllene etter ferien i august.
                                                                                                                                           

Laila/Jan

58-2018 Bestilling av Treningsdresser                                                                          
Design: http://preview.trimtex.ee/project/5b0bb8587d075/5b0bba1702aea   
Eirik bestiller litt mye enn litt lite for å få god rabattt.                                           

Eirik

59-2018 Søknad om medlemskap for voksne (ikke-roere)                                          
Mann, ikke-roer 43 år ønsker å melde seg inn i DR for å kunne ro. Har vi noe 
tilbud til ham? Eirik svarer. Tilbud om å delta på eventuell roskole.                    
Husk: Beate og Eirik utarbeider forslag til et standard  brev i forbindelse med 
innmeldinger og venteliste.                                                                                  

    

Eirik

Beate/Eirik

http://preview.trimtex.ee/project/5b0bb8587d075/5b0bba1702aea


60-2018 Gjennomgang økonomi                                                                                    
HP redegjorde for regnskapet for Drammen River Cup Regatta. Et pent 
overskudd på kr 79.600,39. Overskuddet overføres til driftskontoen.                 
Regattaleder Martine Granhaugen Stryken og Kristine Bjerknes har vært rundt
til sponsorene og takket.                                                                                     
Eirik redegjorde for møtet med Byen Vår Drammen og eventuelle planer for 
DRCR neste år.                                                                                            
Hans Petter sender faktura til Sevilladeltagerne.

Hans Petter

Orienteringssaker

61-2018 Orientering fra styremedlemmene                                                               
a) Hussjef.  Nytt nøkkelkortsystem blir for dyrt.                                                 
b) Materialsjef. Hans Petter sjekker med Vegvesenet om vi kan kjøre med 
åtter, gjelder avhending av båt til studentene. De kan også få Hasle-båter 2 
stk 2X og 3 stk 1X hvis de har plass.                                                                 
Jr EM i Frankrike med Karoline Masch var bra, ifølge Henrik.  4X ble beste 
norske lagbåt på tiden 6.56                                                                              
c) Rosjef. Det er ønskelig å få lagt ut på klubbens hjemmeside referater fra 
regattaene. Beate spør om Aud kan tenke seg å gjøre dette. 
Stokkevannsregattaen var bra.                                                                          
d) Kasserer.  Egon restaurant. 1X nr 4 med årer er solgt for kr 10.000,-.         
e) Sekretær.  Ingen saker.                                                                                 
f)  Nestleder.  Jon Andre var litt misfornøyd med dugnadsånden under 17.mai
arrangementet i roersalen. Ber om at det etableres en gruppe som 
arrangerer slike arrangement.                                                                   
Rådet får e-postadresse.                                                                                 
g) Leder.  Rosjefen ble bedt om å redegjøre for kommunikasjonen som 
hadde vært mellom henne og masterroerne Stein og Pål ifm roing fra 
klubbhuset til Engersand mens det var forbudt å ro pga flom og sterk strøm. 
Eirik vil at vi får satt opp en oversikt over de instanser som vi kan søke 
bidrag fra. 

Neste styremøte er onsdag  20.juni kl 18:30.                            
Ref:L.K.Rønnholm 11.06.18                                                         


