
Stiftet 7. mai 1878                                                 Medlem av Norges Roforbund

MØTEREFERAT NR. 09-2018 DATO: 15.08.2018 kl 18:30 – 21:30

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

 Ikke til stede: Jan Paulsen og Per Sverre Strand 

Neste møte: Neste møte onsdag 12.september 2018 kl 18:30 

Saksnr Vedtakssaker Ansvar

73-2018 Godkjent referat fra styremøtet 20.juni 2018 

74-2018 Nye båter                                                                                                            
1.prioritet er stor 2X gjerne brukt. Filippi 2017 model 85/95kg karbonårer. 
150.000 + frakt.                                                                                       
2.prioritet er stor 4X. Norges Roforbunds Empacher fra 2010 for 90/100kg 
som ligger i DR skal selges. Henrik sjekkere med Per Helge Brun Svendsen. 
Er båten uten riggere. Pris 50-60.000?                                                          
Bruk av båter/hvem bruker hvilken båt: Situasjonen er ikke tilfredsstillende. 
Rosjef og Materialsjef tar et møte med trener Tom Torgersen for å gå igjennom
en båtorganisering.                                                                                  En 
mulig inntekt er reklame på treningsdresser iflg Hans Petter                              

Eirik/Hans 
Petter - 
Henrik

75-2018 Høstdugnad/Vask av klubbhus                                                                        
Treningsrommet hovedrengjøres etter NM – onsdag 26.september fra 17:30 til
21:00.                                                                                                                   
Plan videre for ukentlig renhold:                                                                          
Jan Erik Trondsen tar 2.etasje klubbdel som tidligere                                         
Vi undersøker muligheten for å leie eksterne for vasking av garderober, 
toaletter, korridor og treningsrom. 

Henrik

    

                 

76-2018 Evaluering av Sorø                                                                                            
Rosjefen lager et erfaringsnotat basert på årets Sorøreise/regatta. Oppgaver 
spesifiseres og fordeles på forhånd. Fra neste år må det være med flere 
voksne. Den økonomiske delen var veldig bra.                                             
Eirik tar ansvar for å finne ut hvordan vi kan lagre slike erfaringsnotater/referat

Beate

77-2018 River Cup Rodrakter/Treningsdrakter                                                                        
Kristine Bjerknes s forslag til rodrakt/treningsdrakt i sort med  mellomblå 
overdel med DRCR logo er ingen styresak.                                                                 

                                                                                                                                           

Beate

78-2018 Hjertestarter – HMS ansvar                                                                               
Skifte av Pads (sist 2014) kan gjøres hos Vertikal Helse med en årlig 

Beate/Jon 



bestilling.  Jon Andre sjekker.                                                                              Andre

79-2018 Venteliste - svarbrev                                                                                          
De som står på venteliste for å bli medlem i DR og bli roer, får e-postsvar. Nye
medlemmer kan begynne 15.oktober.                                                                 

  Beate  

80-2018 Gjennomgang av regnskap og justering av budsjettet                                  
Hans Petter gikk gjennom alle postene i regnskapet per  31.juli.                    
Henrik har solgt 1X Hasle for 800,-. Eirik har solgt 1X båt nr 6 for 4.000 som 
hentes i september. Forventet saldo ved utgangen av året 310.000.                 
Rådet sørger for å skaffe reklame til båthengeren – 2000 + mva per reklame 
for 1 år.                                                                                                                
LAM-midler fra kommunen. Jon Andre sjekker med Aud.                                   
Eirik har bestilt nye treningsjakker 24 stk og 14 stk bukser – kostnad 20.000.   

Hans Petter

Jon 
Andre/Eirik

81-2018 Drammen River Cup Regatta/Byen Vår Drammen                                          
Eirik redegjorde for 2 møter som er holdt med BVD ved Louise og Sørgård 
siden sist. DR kjører 2019-regattaen som vi gjorde i 2018. Tidligere avtale 
mellom BVD og DR er ikke aktuell lenger. Intet nytt utkast til avtale. DRCR 
arrangeres 27.april 2019.

Eirik

Orienteringssaker

82-2018 Orientering fra styremedlemmene                                                               
a) Hussjef.  Ikke tilstede.                                                                                 
b) Materialsjef. Henrik drar i gang en dugnad mandag 20 og tirsdag 
21.august hvor traktor leies/3000 for å dra ut grushaugen samt luke rundt 
hushjørner og inngangspartier. Hva som gjøres med den klinkbyggede 
innriggeren ”Dano” drøftes på neste styremøte i september.  Det er behov for
et telt til for bruk på regattaene. Det vi har er fullt med bagger og skifteplass. 
Synes det er et problem med for mye info som legges ut på FB                       
c) Rosjef. Vi har en BAMA-avtale som er veldig god.                                        
d) Kasserer.  Ingen saker.                                                                                  
e) Sekretær.  Utsetter saker til neste møte.                                                       
f)  Nestleder.  Ingen saker.                                                                               
g) Leder.  Se sak 81-2018. 

Neste styremøte er onsdag  12.septemberkl 18:30.                            
Ref:L.K.Rønnholm 22.08.18                                                         


