
Stiftet 7. mai 1878                                                 Medlem av Norges Roforbund

MØTEREFERAT NR. 08-2018 DATO: 20.06.2018 kl 18:10 – 20:45

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

 Ikke til stede: Olav Kallerud 

Neste møte: Neste møte onsdag 15.august 2018 kl 18:30 

Saksnr Vedtakssaker Ansvar

62-2018 Godkjent referat fra styremøtet 29.mai 2018 

56-2018 E-post fra Knut Arthur Norstad vedr. DR alder                                               
Eirik har svart Knut Arthur. Aud (leder i Rådet) har tatt tak i saken og sendt en 
henvendelse til Idrettsforbundet.                                                                         

Eirik

63-2018 Nye bruer i Drammen - Bybro                                                                           
DR oversender saken til Oddmund Bøhn som har jobbet med 
Elvebruksplanen og Drm komm. for å ta klubbens innspill til nye bruer 
sammen med de øvrige organisasjoner som vi samarbeider med ifm Elve-
bruksplanen. DR innspill: 1)Færre brukar. 2)Størst mulig åpning mellom 
brukarene (åtter trenger minimum 10 meter)                                                       
https://www.drammen.kommune.no/globalassets/dokumenter/politikk-og-
samfunn/presentasjoner/2.-ny-bybru-og-gs-bru  formannskapet-12-juni-
2018.pdf                                                                                                               

Eirik

    

                 

64-2018 Støtteordninger, tildeling, oppfølging og delegering                                     
Gavesøknader – oppdatere oversikt for aktiv og fortløpende arbeid med å 
søke om gave til diverse aktuelle prosjekt/behov. Laila spør Aud om hennes 
oversikt for videreføring.

Laila

65-2018 Sparebanke Øst                                                                                                              
Vi fornyer vårt kundeforhold med Sparebanken Øst med renter 1,25% for 12 
nye måneder.
                                                                                                                                           

Hans Petter

66-2018 Behov for flere båter.                                                                                         
Materialsjefen mener det er behov for båter for mannskap 85/100kg seniorer.  
2X/- koster ca kr 180.000 inkl årer kr 250.000.  Brukt 4X fra Norges Roforbund
85/100 kg ca 40.000,-.                                                                                         

Henrik

67-2018 Utleie av 2.etasje roersalen. Oppfølging av slitasje, vedlikehold og ren-
gjøring                                                                                                             
En fast plan etableres for å holde utleiedelen (inngangsparti, trapp, toaletter (3

    

Eirik



stk), kjøkken, vaskerom, kjølerom, roersal og to terasser i god stand. Hussjef 
Jan har hatt en samtale med ansvarlig leietaker NorgesCatering om den 
dårlige oppfølging av hvordan lokalene holdes og manglende oppfølging fra 
leietaker til utleier. NorgesCatering (Tom Sørby) var helt enig i at her må dette 
ordnes opp i. Vannlekkasjen fra toalettet er et eksempel på manglende 
oppfølging fra leietakers side. Vann- og kloakkavgiften, siste regning fra 
kommunen er et tydelig bevis på dette. Vann- og kloakkavgiftregning 
(obs.kloakkavgiften er dobbel av vannavgiften) for merforbruket forårsaket av 
vannlekkasjen sendes NorgesCatering. Jan og Hans Petter finner ut hvilke 
beløp som NC skal faktureres for.                                                                       
Jan skal ha et møte over ferien med NC og lage en plan for oppfølging av 
slitasje, vedllikehold og rengjøring.                                                                      

Jan/H P

69-2018 Sparebanken Øst – gavetildeling                                                                     
DR har fått tildelt midler fra bankens samfunnsutbytte på kr 50.000 til 
oppussing av klubbrom for unge roere (innsetting av 3 takvinduer og 
anskaffelse av pokalhyller/skap.                                                                          
Klubben forplikter seg til å legge ut på sin hjemmeside om tildelingen med 
navn og logo.  Jon Andre legger dette ut på hjemmesiden. Laila legger dette ut
på Facebook.                                                                                                    
Banken tar nærmere kontakt for å avtale levering av plakat/skilt for 
opphenging i klubbrommet.

Jon 
Andre/Laila

Eirik

70-2018 Regatta-organisering                                                                                        
BVD s Louise Winness Prestgard, prosjektleder arragement Drammen AS  
som har vært DR kontaktperson slutter i BVD. Vi avventer videre utvikling av 
BVD organisering.                                                                                               
Regattakomitee. DRCR arrangeres helgen etter påske 27/28.april. Arrangeres 
som 2018-regattaen (som var en test), men at regattakomiteens medlemmer 
deltar på styremøtene.                                                                                         
Flere klasser i 1X (etter mal fra Henley/HP).                                                       
Innspill til regattakomiten om å splitte opp de største klassene. Hans Petter 
lager 200 startnummer.

Hans Petter

71-2018 Nye parårer                                                                                                         
Vi trenger lengre parårer. Materialsjef/rosjef ser på anskaffelse av 4 sett 
parårer. Kostnadsramme kr 20.000.

Orienteringssaker

72-2018 Orientering fra styremedlemmene                                                               
a) Hussjef.  Maling av båthallen er godt i gang, blir fullført etter ferien.            
b) Materialsjef. Laktatmålingene, ønsker å ta dette i bruk og bad om at Jon 
Andre gjennomfører en test innen utgangen av juni. Dato blir fredag 29.juni.  
c) Rosjef. Det er hektisk med mange regattaer og mange roere/båter. 4X 
utlånt fortsatt til Norges Roforbund. Det er i orden så lenge Karoline er på 
laget som diponerer båten. Vi låner ut nr 56 2X også.                                      
d) Kasserer.  Økonomien er stabilt god.                                                            
e) Sekretær.  Ingen saker.                                                                                 
f)  Nestleder.  Jon Andre har mottatt et tilbud fra ”Spoorts” som tilbyr 
medlemsregistrering, epostlister etc. Godkjent av NIF. Jon Andre tar 
nærmere kontakt med ”Spoorts” om tilbudet.                                                  

Jon Andre



g) Leder.  Ingen saker. 

Neste styremøte er onsdag  15.august kl 18:30.                            
Ref:L.K.Rønnholm 21.06.18                                                         


