
Stiftet 7. mai 1878                                                 Medlem av Norges Roforbund

MØTEREFERAT NR. 12-2018 DATO: 13.11.2018 kl 18:30 – 21:00

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 11. desember 2018 kl 18:30 

Saksnr Vedtakssaker Ansvar

109-2018Godkjent referat fra styremøtet 23.oktober 2018 

110-2018Regnskap pr 30.oktober                                                                                    
Hans Petter gikk gjennom postene for inntekter og utgifter samt investeringer.

Hans Petter

111-2018Privat utstyr i roklubben                                                                                   
Olav savnet treningsskoene sine etter den store dugnaden. Henrik beroliget 
ham at en sekk med utstyr som ble samlet inn før dugnaden står i båthallen og
er ikke kastet ennå.                                                                                             

Olav

57 og 90-

2018

Pokalskap og bruk av ”Dano” i klubbrommet                                                
IKEA-hyllene som opprinnelig skulle innkjøpes til pokalene er ikke anskaffet i 
påvente av at takvinduene skal monteres først. Innriggeren fra 1963 ”Dano” er
ødelagt. Henrik foreslår å bruke en del av Dano satt på høykant som 
pokalskap plassert på vegg mot ventilasjonsrommet til venstre for døren. En 
del foreslås brukt som understell til bord med glassplate på toppen. Henrik ser
for seg at ”innmaten” spanter, sleideganger, sleider og fotbrett beholdes. En 
må se nærmere på hvordan dette kan løses med utstilling av pokalene, slik at 
de kommer til sin rett. 

Henrik/Laila

/Jan

    

            

112-2018Facebook-siden                                                                                                 
For å få orden på Facebook-sidene våre – den lukkede og den åpne, må vi 
bruke Page. Eirik oppgraderer FB åpen siden og lager side (Page). Klubbens 
lukkede side på FB ”vaskes” dvs alle kastes ut, medlemmer må så melde seg 
inn igjen. Dette gjøres fra 1.desember. Administratorer er Eirik, Beate og 
Henrik.                                                                                                                 

Eirik

105-2018Vestfold Kraftsenter                                                                                                       
Møte i Vestfold Kraftsenter torsdag 14.november. Klubbene tar opp 
problemet med nåværende leder Bjørn Åkerholdt som det er vanskelig å få 
tak i. Han stiller sin stilling til disposisjon. Videre må en finne en løsning på 
Sevillaseminaret. Beate og Henrik deltar.                                                                   

Beate/Henri

k

113-2018Klubbens hjemmeside                                                                                      Jon Andre



Klubbens hjemmeside overføres til ny side. E-postadressene fungerer.             

74 e-

2018

Nye båter – gul ”Empacher” 4x tilhørende NR                                               
Norges Roforbund v/Per Giltvedt har informert om at ”Empacher” 4x som har 
ligget i båthallen til DR og som skulle selges, er solgt til Kristiansand Roklubb 
for kr 70.000. DR bød 60.000. DR hadde håpet på at salget gikk til oss. Henrik
ringer Kristiansand Roklubb vedrørende henting av båten de har kjøpt.

Henrik

114-2018Nr 64 helt ny 4X – brukt av forbundet - skadet                                               
Vår helt nye 4X som er bruk av forbundet ifm EM og VM junior har fått skader 
og bulker samt en åre som er ødelagt. Vi ber Thøgersen taksere skadene og 
erstatning av en åre. Vi sender krav til Norges Roforbund.                                 

Henrik/Hans
Petter

115-2018Dugnad for de aktive – salg av bøker                                                              
Alle bøkene av Hushovd er solgt av juniorene. Inntekter ca kr 15.000 går inn i 
fellesregnskapet. Hvis Sevilla blir noe av, vil styret bidra med en sum.

Beate

103-2013KM romaskin søndag 13.januar 2019                                                              
Minner om testingen av romaskinene mandag 19.november. Routvalget samt 
Eirik og Jon Andre. Dugnadsliste skal settes opp.

Beate

Orienteringssaker

116-
2018

Orientering fra styremedlemmene                                                               
a) Hussjef.  Ikke tilstede.                                                                                 
b) Materialsjef. Forsikringen for ”Dano”. Båten kan ikke erstattes, men vi kan 
kanskje kjøpe en Coastalbåt for forsikringspengene. Hans Petter/Henrik 
pusser Gul ”Empacher” nr 61 (Elisabeth som bruker) og ”Stämpli” nr 40 (som
Jonas bruker). Båtene lakkeres av Lars (hvem?)                                              
c) Rosjef.                                                                                                          
d) Kasserer.  Ingen saker.                                                                                  
e) Sekretær.  Tørketrommelen som står i Verktøy”boden” brukes en gang i 
mellom. Tørketrommelen kan selges. Utleiedelen: HC toalett, lokk toalett 
ødelagt og et ligger på gulvet, vask sprukket. NorgesCatering tar ikke vare 
på utleiedelen.                                                                                                  
f)  Nestleder. Høstfest(er) og høstmøte. Økonomisk resultat. Leie 8000, mat 
3000. Resultat neste styremøte.                                                                        
g) Leder. Deltar på ledermøte fk lørdag 17.november.

Neste styremøte er tirsdag 11.desember kl 18:30.                            
Ref:L.K.Rønnholm   25.11.18                                                         


