
Stiftet 7. mai 1878                                                 Medlem av Norges Roforbund

MØTEREFERAT NR. 13-2018 DATO: 11.12.2018 kl 18:30 – 21:00

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

 Ikke til stede: Olav Kallerud

Neste møte: Neste møte torsdag 8.januar 2019 kl 18:30. Rådet innkalles til fellesmøte med styret 
fra kl 20:00

Saksnr Vedtakssaker Ansvar

117-2018 Godkjent referat fra styremøtet 13.november 2018 

118-2018 Årsmøte - dato                                                                                                
Torsdag 7.februar 2019 kl 18:30. Styret møter kl 18:00                                    

119-2018 Årsmøte - beretninger                                                                                    
Styrets beretning – utkast v/Laila                                                                      
Hussjefens beretning – v/Jan                                                                           
Regnskap og budsjett – v/Hans Petter                                                             
Revisors beretning v/Revisorene                                                                 
Rådets beretning v/Aud

120-2018 Forberedelse Budsjett 2019                                                                           
Hans Petter gikk gjennomregnskapet per 30.november 2018.                         
Kommentar til regnskapet:                                                                         
Strøm: 25% av totalforbruket kw fordeles mellom Drammen Roklubb og leie-
taker NorgesCatering. À kontoregning sendes hver måned.

        

121-2018 Møte med Rådet                                                                                              
Fellesmøtet med Rådet er 8.januar 2019 kl 20:00 dvs etter styremøte som 
begynner kl 18:30. Laila innkaller Rådet til fellesmøte med styret.

122-2018 Musikkfri trening – anmodning fra veteranene                                            
Dette gjelder mandager, tirsdager og torsdager fra kl 07:30 – 09:30. 
Treningen for veteranerne er også en sosial stund der det både trenes og 
snakkes sammen. Aktive roere som trener på samme dag/tid må bruke øre-
propper om de ønsker musikk. Beate melder fra til de aktuelle aktive som 
trener 2 økter.                                                                                                   
Vedtak: Musikkfri trening mandager, tirsdager og torsdager fra kl  07:30 – 
09:30. Skilt henges opp.

Laila

103-2018 KM romaskin søndag 13.søndag 2019                                                                    
Morten Adamsen er speaker. Fredrik Bekken spørres om lydanlegg kan 

Beate/          



lånes. De som tar seg av kiosksalget selger det de selv vil. Eirik sørger for 
ledningene. Eirik sørget for at lerret på stativ ble kjøpt. El-kjøp 180x180 cm 
kr 900,- ble kjøpt.                                                                                      
Premieutdeling v/Beate & routvalget: Medaljer (fra lageret) Kopp med DR 
logo og KM v/Hans Petter

Henrik          

                      

Laila              

Hans Petter

123-2018 Vestfold Rokrets                                                                                                          

Skisamling Oset 8.-10.mars 2019. Øyvind Leirset er ansvarlig                             

Vestfold Rokrets s Ting er 20.mars 2019. Sted er ikke bestemt ennå. DR 

v/Laila sender inn sammenfattet årsberetning fra vårt årsmøte.

Beate

124-2018 Spesialtrenerforum                                                                                         
Avholdes 11 og 12.januar 2019. Beate og Henrik deltar. Tom Torgersen bør 
være med også. Her tas opp uttakskriteriene som roteknikk etc.

125-2018 Ledermøtet i Norges Roforbund lørdag 17.november.                               
NR legger opp til nye regioner. Roforbundets Workshop strategi  bl a  at IT 
systemene til Norges Idrettsforbund er dårlige (det er også de NR bruker). 
OL 2020 i Tokyo: Budsjett og utvalgsgrupper NR dekker utgiftene til roerne 
på landslaget som kan komme til OL. Roerne på landslaget som ikke 
kommer til OL må klubbene dekke utgiftene til. Olympia-toppen får støtten. 
Topp 10?

Eirik

126-2018 NR regnskap etter EM og VM junior                                                              
Klubbene som hadde roere i EM og VM junior som Tønsberg, Porgrunn, 
Drammen etc er misfornøyd med NR dokumentasjon på regnskapet  ifm 
representasjon. En felles henvendelse sendes til NR kontrollkomité med 
anmodning om å få svar på spesifikke spørsmål. DR har tidligere sendt 
spørsmål om saken som ikke er besvart.                                                         

Henrik

127-2018  Nye medlemmer                                                                                             
Prosedyren ved opptak av nye medlemmer: Det må være informasjon om 
forsikring/lisensen i nytt innmeldingsskjemaet som sendes DR for ev 
godkjennelse, deretter sendes velkomstbrev v/sekretær og krav v/kasserer 
for medlemskap og treningsavgifter.                                                                 
De som blir tatt inn som medlemmer på senhøsten og som ikke blir krevd for
medlemskontingent for det resterende år, må betale kr 200,- som er 
lisensav-giften.                                                                                                  

Eirik

128-2018 Samling i Sevilla                                                                                        
Henrik Masch er reiseansvarlig. Trener Tom Torgersen blir med. 21 roere og 
14 voksne reiser til Sevilla.

Beate

114-2018 Vår nye 4X – skader/produksjonsfeil                                                            
Båten har 72 ulike type dumper i skroget på begge sider. Thøgersen ser på 
dumpene. Båten sendes antagelig tilbake til fabrikken som reklamasjon.

Henrik

Orienteringssaker

129-2018 Orientering fra styremedlemmene                                                              
a) Hussjef.  Kjøkkenet i Roersalen/utleiedelen blir skiftet på nyåret når 



lokalene er ledig/ikke leid ut. Leietaker betaler for kjøkkenet. DR står for 
demontering og montering av kjøkkenet fra IKEA. Takvinduene utsettes til 
mars pga sykdom.                                                                                           
b) Materialsjef.  Båthengeren har kjørt langt i sesongen 2018, ca 5000km. 
Bremser, lager etc trenger service. Jan sjekker med Yrkesskolen om de har
mulighet/interesse av å ta servicen.  Ulrik Pharo har ny 1x privat. DR har ny
2x nr 67. Forslag på navn: Muusøya, Pukerud og Øhren. Båten navnes 
”Muusøya”.   1x nr 40 navnes ”Stormoen”.                                                     
c) Rosjef.  Ragnar Løken ønsker å ro ”Prinsen” til våren med veteranene 
som trener i DR                                                                                               
d) Kasserer.   Hans Petter sender Eirik medlemslister. Kontingentkrav 
sendes ut som i fjor, dvs ikke MinIdrett.  De aktive må lære mer om 
løfteteknikk med vekter, særlig markløft. Når vekta bare slippes kan den 
skade gulvet – obs varmekablene under belegget. Løfteteknikk tas opp 
under Romjulssamlingen.                                                                               
e) Sekretær.   Det kan fortsatt bli aktuelt med å ”arve” møteromsstoler fra 
UD. Laila ringer på nyåret til kontaktpersonen. Miele kondenstørketrommel 
etter Arve Gudbrandsen som har stått i rommet innenfor treningssalen er 
lagt ut på Finn.no til salg. Solgt for kr 2.000,-.                                                
f)  Nestleder.  Ingen saker                                                                               
g) Leder. Ingen tilleggssaker

Neste styremøte er tirsdag 8.januar 2019 kl 18:30 med påfølgende møte
med Rådet fra kl 20:00.                         Ref:L.K.Rønnholm   31.12.18           


