
Stiftet 7. mai 1878                                                 Medlem av Norges Roforbund

MØTEREFERAT NR. 11-2018 DATO: 23.10.2018 kl 18:30 – 21:15

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

 Ikke til stede: Jan Paulsen

Neste møte: Neste møte tirsdag 13.november 2018 kl 18:30 

Saksnr Vedtakssaker Ansvar

99-2018 Godkjent referat fra styremøtet 12.september 2018 

100-2018Skade på ”Dano” og 2 vinduer i treningsrommet, takvinduer klubbrom     
Hussjef Jan får Yrkesskolen/Videregående skole til å utbedre skaden på 
vinduene i treningsrommet.  Oddmund Bøhn ordner med forsikringsselskapet. 
Takvinduene er kommet. Jan henter.

Jan

101-2018Regning på vann- og kloakkavgift for utleiedelen – Norges Catering          
NorgesCaterings andel av vann- og kloakkavgiften må gis til Hans Petter som 
sender regning.                                                                                                    

Jan/Hans 
Petter

95-2018 Høstmøte, høstfester                                                                              
Høstmøte torsdag 1.november starter kl 19:00                                                   
Rosjefens rapport blir ferdig mandag 29.10. Eirik ber juniorkomiteen om å 
skrive en kort rapport. Laila minner regattakomiteen om rapport til høstmøtet.  
”Festkomiteen” er Eirik, Jon Andre og Olav som sørger for innkjøp til 
karbonadesmørbrød og drikke. Medlemmene kan legge 10,- i en skål som 
bidrag til serveringen. Hjelp til rigging før og etter møtet trengs.  

Høstfest for medlemmer/roere under 18 år fredag 2.november – servering 
Pizza pris pr roer 50,-   ansvar junioravdelingen                                      
Høstfest for medlemmer/roere/foreldre over 18 år lørdag 3.november. Rådet 
tar ikke på seg å arrangere. ”Festkomiteen” Eirik, Jon Andre og Olav tar på 
seg å arrangere med innkjøp, rigging etc. Laila baker eplekake i langpanne.    

    

 Eirik/Jon/    

Olav 

Laila             

97-2018 Nøkkelkort-problematikken                                                                              
Eirik og Jon Andre har sett på et nytt nøkkelkortsystem – kostnad ca 500,- til 
erstatning for det systemet vi i dag har. Det gamle systemet byttes ut når det 
nye er ferdig og testet. Hans Petter kontakter ”skomakeren” på CC for å få 
masterkortet med passord, slik at ugyldige kort kan slettes på det 
eksisterende nøkkelkortsystemet.                                                                       

Eirik/Jan/     

Jon Andre

102-2018Klubbens stiftelsesdato/år                                                                               
Knut Arthur Norstad har stilt spørsmål om det var riktig av klubben å endre 
stiftelsesdagen fra 12.juni 1924 til 7.mai 1878. Endringen ble gjort 24.februar 

Eirik



2016. Han har undersøkt saken og fått uttalelser fra advokat Gunnar Martin 
Kjenner (bl.a. idrettsjuss) og professor Matti Goksoyr (fagområder er bl.a. 
idrettshistorie). Det omfattende og grundige arbeidet som er utført for å finne 
frem til korrekt stiftelse av dagens klubb, er godt dokumentert.                          
I avstemmingen om å legge frem forslag til årsmøtet om å endre 
stiftelsesdatoen tilbake til 12.juni 1924 ble resultatet 7 for og 1 mot. Eirik 
underretter Knut Arthur Norstad og Rådet v/Aud Sandengen.

103-2018KM romaskin søndag 13.januar 2019                                                                        
Sted Hegg skole i Lierbyen. Leie hel dag er 4.900. Kiosk inkludert. Anslått ca 
100 deltagere.  Hans Petter har alle kabler som skal brukes. Klubben har 
prosjektor.                                                                                                                        
Eirik er ansvarlig for testing på 6 maskiner mandag 19.november kl 18:30.       
Henrik er med for å lære seg å koble opp systemet. Laila sjekker om 
filmstativet hun har, kan brukes.                                                                                  

Beate

Eirik

104-2018Ledermøte i Norges Roforbund 17.november 2018                                       
Arrangeres i Ormsund Roklubb. Vi stiller med 2 representanter, Eirik og Olav.  

Eirik

105-2018Samarbeid med Vestfold Kraftsenter                                                              
Treningssamling i Sevilla uke 8 og 9 – romjulssamling. Mer samarbeid med de
andre klubbene i Vestfolkd Rokrets. Hvem deltar? For Drammen Roklubb er 
det roerne i Gruppe 1 som deltar.                                                                        

 Beate

106-2018Utsendelse av informasjon til medlemmene                                                  
E-postadressene som ble overtatt fra Aud Sandengen, fungerer ikke. Vedtatt å
bytte fra Domeshop (840 i året) til ProISP (529 i året) hvor serveren til vår 
nettside er. Vi må an en overlapp for å flytte over til ProISP.                               

Eirik

74-2018 Nye båter – søknader om bidrag                                                                      
Eirik har søkt GjensidigeStiftelsen om 102.000 til kjøp av 2x med årer. 
Klubbens egenandel 80.000. Det er også søkt om midler fra Würth.

Laila har søkt Buskerud Fylkeskommune om Fylkesidrettspris et stipend kr 
50.000 til kandidat Karoline Rydland Masch.

Eirik

107-2018Private båter i klubben                                                                                      
Hans Petter tok opp hvordan klubben skal forholde seg til at medlemmer 
kjøper egne båter med lagring i båthallen etc. Familien Pharo har bestilt 1X til 
Ulrik. De får oppbevare den i båthallen så sant det er plass til den.

Orienteringssaker

108-
2018

Orientering fra styremedlemmene                                                               
a) Hussjef.  Ikke tilstede. Vimpel og flagg tas inn ifm Høstmøtet 1.november.  
b) Materialsjef. 8 båter må repareres. Det er skader, hul etc. Det er små 
reparasjonsskader på de 2 nye båtene. En og en båt repareres ferdig. 
Hengeren samt 4 følgebåter og kloppen/landgangen til brygga inn i 
båthallen. Laila sjekker om tørketrommelen som står i rommet bak 
treningsrommet brukes.                                                                                    
c) Rosjef. Se a) Vimpel og flagg.                                                                       
d) Kasserer.  Innkjøpt nye treningsjakker (8 S – 8 M – 4 L – 2 XL – 2 XXL) 



Gammel pris beholdes ved salg 860,- (pris på leveringen 730)                        
Innkjøp nye treningsbukser (7 S – 5 M – 4 L – 1 XL – 1 XXL) Ny pris bukse 
480,- (pris på leveringen 480)                                                                            
e) Sekretær.  Oppdaterer oversikten over lagerbeholdningen se d)                 
f)  Nestleder.                                                                                                     
g) Leder. Sponsoravtaler for DRCR – Fullmakt gis til Espen Bergli og Morten 
Adamsen til å forhandle med sponsorer. Eirik undertegner.

Neste styremøte er tirsdag 13.november kl 18:30.                            
Ref:L.K.Rønnholm   27.10.18                                                         


