
 

 

 

 

Stiftet 7. mai 1878                                                    Medlem av Norges Roforbund 

 

DRAMMEN ROKLUBB – Årsmøte 7.februar 2019  

Agenda pkt 9 

 

Forslag til endringer i Organisasjonsplan/Klubbhåndboka  

Forslag 1. 

Økonomi under Kjøregodtgjørelse og refusjon av utgifter:  

Første setning: All kjøring skal på forhånd være avtalt med rosjef. Utgår og 
erstattes med: 

Alle kostnader i forbindelse med reiser for klubben skal på forhånd være 
godkjent av klubbens leder eller den han/hun bemyndiger. 

 

Forslag 2. 

Organisasjon – Utvalg og komiteer – Regattautvalget: 

Siste kulepunkt: Utvalget er ansvarlig for å arrangere Vestfold Cup i Drammen 
etter Cup´ens retningslinjer. Utgår og erstattes med: 

Utvalget er ansvarlig for å arrangere Drammen River Cup Regatta etter Norges 
Roforbunds regattareglement. 

 

Forslag 3. 

Grunnopplysninger – Historikk 

Under forutsetning av årsmøtets godkjennelse av Forslag 1 i Lov for Drammen 
Roklubb vedrørende endring av Drammen Roklubb s stiftelsesdato, erstattes 
Klubbhåndboka s Historikk med ny tekst: 



 

Historikk 

Drammens Roklub ble opprinnelig stiftet 7. mai 1878. Etter stor aktivitet de 
første årene dabbet interessen av og klubben ble besluttet oppløst i 
ekstraordinær generalforsamling 22.februar 1904 hvor seks medlemmer var til 
stede og undertegnet protokollen. 

Etter 20 år uten roklubb i Drammen ble den nye Drammens Roklub stiftet 12. 
Juni 1924. I denne klubben var det kun mannlige medlemmer. Drammens 
Kvinnelige Roklubb ble stiftet 6. September 1945. Tidene forandret seg, det ble 
kunstig å opprettholde to atskilte klubber som drev med samme idrett. De to 
klubbene ble 4. Desember 1987 slått sammen til en klubb som fikk navnet 
Drammen Roklubb med stiftelsesdato 12. juni 1924.  

En gammel, flott fane viser at ro-idretten har lang tradisjon i Drammen. Fanen 
er brodert i råsilke, men har av ukjente årsaker stiftelsesåret 1877 brodert inn, 
altså året før den første roklubben så dagens lys i Drammen. Fanen oppbevares 
i dag i Drammen Byarkiv. 

 

Det er imidlertid noen kilder som viser at enkelte mente oppløsningen av 
klubben var ugyldig, og at det ble holdt generalforsamlinger i en versjon av 
Drammen Roklubb i tiden mellom 1904 og 1924.  

Styrets totalvurdering er at tilgjengelige kilder tyder på at klubben ble lovlig 
oppløst i 1904, og at dagens roklubb ble stiftet i 1924. 

Drammen, 7.februar 2019 

Styret 

 

 

 

 

 

 

 


