
Protokoll fra høstmøte i Drammen Roklubb

Protokoll fra høstmøte i Drammen Roklubb.

Høstmøtet ble avholdt i Drammen Roklubbs lokaler den 29.oktober 2019.

Nestleder Oddmund Bøhn ønsket velkommen med en kort redegjørelse om høstmøtets program. 
Leder Eirik Hexeberg Henriksen var forhindret fra å møte. 42 unge og eldre medlemmer var tilstede. 

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede
Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som 
styret anså for stemmeberettigete.  Medlemmer som har fylt 15 år og har betalt 
medlemskontingent er stemmeberettigete.
Følgende hadde ordet i saken: Oddmund Bøhn

Vedtak: Høstmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer:  40.

Sak 2 Godkjenning av innkalling
Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent.
Følgende hadde ordet i saken: Oddmund Bøhn

Vedtak: Høstmøtet godkjente innkallingen. 

Sak 3 Valg av dirigent
Styret foreslo Oddmund Bøhn som dirigent. 
Følgende hadde ordet i saken: Oddmund Bøhn

Vedtak: Høstmøtet valgte Oddmund Bøhn som dirigent.

Sak 4 Valg av referent 
Styret foreslo Laila Kind Rønnholm som referent.
Følgende hadde ordet i saken: Oddmund Bøhn

Vedtak: Høstmøtet valgte Laila Kind Rønnholm som referent. 

Sak 5 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 
Styret foreslo Ragnar Løken og Aud Sandengen til å underskrive protokollen.
Følgende hadde ordet i saken: Oddmund Bøhn

Vedtak: Høstmøtet valgte Ragnar Løken og Aud Sandengen til å underskrive protokollen. 

Sak 6 Behandling av rosjefens beretning
Rosjef Beate Pharo fremla rosjefens/routvalgets beretning for godkjenning.                                 
Følgende hadde ordet i saken: Beate Pharo 

Følgende hadde kommentarer/spørsmål til beretningen:   
Dirigent Oddmund Bøhn: Foreslo at rosjefen ikke leste hele beretningen, men refererte deler 
av den.
Aud Sandengen: Alle beretninger skulle vært sendt ut én uke før høstmøtet. Siden dette ikke 
var gjort, foreslo hun at beretningen ble lest.
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Rosjef Beate Pharo: Avsluttet beretningen med å deler ut klubbårer. Klubbmesterne dette 
året fikk sine velfortjente årer: Pål Sandli, Jonas Willand-Evensen, Thea Njaastad og Henrik 
Arntzen.
Følgende roere fikk sine årer for flest rodde kilometer:
Senior herrer Per Haugerud og Per Løvaas 360 km ikke tilstede
Senior damer Fanny Lucie Røed 850 km ikke tilstede
Junior herrer Ulrik Pharo Lohne 1184 km
Junior damer Karoline Rydland Masch 1008 km ikke tilstede

Arne Bergodd: En veldig bra og fyldig beretning. Det er gøy at klubben har deltatt i 12 
regattaer. Det begynner å ligne på roing i klubben på -60 og 70-tallet.
Aud Sandengen: 1.Honnør for en veldig bra beretning. Beretningen mangler dog oppgaven 
over hvem som har rodd flest kilometere. 2.Hun mente at navn på deltakere i beretningen 
var lite synlig og oppfordret til at dette ble flyttet til begynnelsen av beretningen for 
fremtiden. 3.Hun henviste til Sikkerhetsreglementet når det gjelder Filippi-båtene som er 
sorte i skroget. De er ikke veldig synlig på vannet om noe skjer. Derfor bør roerne være kledd 
i klær som synes godt. 4.Roing utenfor det daglige ro-området Holmen/Jernbanebroen til 
gangbrua ved Herstrøm, må ha godkjennelse av rosjef/routvalg.
Stein Hoff: Etterlyste omtale av DRCR som var en kjempeflott og suksessrik regatta. Samt at 
det også var rodd en åtter. FISA Masters i Ungarn. Antall deltakere må rettes fra over 5000 lag
til 5000 ROERE. Han mente at det godt kunne vært nevnt i beretningen at de tok et par 
medaljer også.
Beate Pharo: DRCR er ikke omtalt i rosjefens beretning fordi den hører hjemme under 
regattautvalgets beretning. 

Vedtak: Høstmøtet godkjente rosjefens/routvalgets beretning med ovennevnte 
tilføyelser/rettelser. 

Sak 7 Regattautvalgets beretning
Regattautvalgets beretning ved leder Martine Granhaugen Stryken som ikke kunne være 
tilstede, ble lest av Laila Kind Rønnholm.
Kasserer Hans Petter Rasmussen gikk gjennom regnskapet for DRCR.
Inntekter: 435.000 inkludert fra fylket 112.500 og kommunen 20.000, sponsorer 202.500, 
startkontingent 42.875, pengepremier 33.000 fra en sponsor og kiosk/kafeteria 32.000  med 
fratrekk av innkjøp blir nettoinntekten kiosk 15.000.
Avslutningsmiddagen bærer seg.
Utgifter: Arrangement 80.000, utstyrsanskaffelser som brukes i fremtidige regattaer 22.000, 
underholdning 11.000, VIP (sponsorene) 9.900, dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer 
63.800, internasjonal deltakelse 37.200, markedsføring 47.000.
Overskudd: 73.800 + 27.500 som er restutbetaling fra fylket etter godkjent regnskap. Gir et 
overskudd på 100.000 inkludert klubbens egeninnsats. 
Firmaer har hjulpet til uten å få betalt. Veldig imponerende. 

Ragnar Løken: Hva var grunnen til at leder Martine i beretningen skriver at ”Regattaleder 
Martine gikk av på dagen 4.juni 2019”.
Oddmund Bøhn svarte: Det er korrekt at Martine sluttet brått. Hun var lei av jobben som 
leder, men hun er villig til å gjøre mindre arbeid i forbindelse med mindre oppgaver i 
kommende regatta.

Stein Hoff: Media- og kommunikasjonsansvarlig Morten (Adamsen) og Espen (Bergeli). Han 
etterlyste sitt navn sammen med Morten og Espen.
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Knut Arthur Norstad burde vært nevnt i forbindelse med sin innsats med å få og organisere 
internasjonal deltagelse.

Vedtak: Høstmøtet godkjente beretningen.

Sak 8 Juniorutvalgets beretning
Hampus Westerberg-Heltne leste juniorutvalgets beretning. 

Sak 9 Valg
Leder av valgkomiteen Øystein Løvold la frem valgkomiteens forslag til rosjef, viserosjef, 
routvalg, regattautvalg og juniorutvalg. Øvrige medlemmer i valgkomiteen er Lars Tore 
Meinseth og Greta Torgersen.

9.1 Valg av rosjef:
Rosjef Beate Pharo er ikke på valg. Valgt i 2018-2020

9.2 Valg av viserosjef:
Valgkomiteen har ingen nye kandidatforslag. 

Vedtak: Høstmøtet overlater til rosjef og routvalg å finne viserosjef blant medlemmene av 
utvalget.

9.3 Valg av routvalget:
Valgkomiteen foreslag:
Ingvil Jokstad Hafskjold, Ole Uglum, Sigurd Eritsland og Fanny Lucie Røed går ut av routvalget 
og tar ikke gjenvalg.
Erlend Willand Evensen og Siri Bjerkheim stiller til gjenvalg for en ny 1-års periode.
Håkon Brandt og Per Anker Hassel har sagt ja til å bli nye medlemmer i routvalget.

Vedtak: Høstmøtet valgte følgende medlemmer i routvalget, alle for 1 år 2019-2020: 
Erlend Willand Evensen, Siri Bjerkheim, Håkon Brandt og Per Anker Hassel.

9.4 Valg av regattautvalg:
Leder Martine Grandhaugen Stryken tar ikke gjenvalg.
Valgkomiteens forslag:
Leder Espen Bergeli – ny
Medlem Kristine Bjerknes – gjenvalg
Morten Adamsen – ny
Per Sverre Strand – ny

Vedtak: Høstmøtet valgte Espen Bergeli som leder med Kristine Bjerknes, Morten Adamsen 
og Per Sverre strand som medlemmer i regattakomiteen, alle for 1 år 2019-2020.

9.5 Valg av juniorutvalget:
Elias Loe Eritsland og Karoline Rydland Masch tar ikke gjenvalg og går ut av utvalget.
Valgkomiteens forslag:
Leder Hampus Westerberg Heltne
Sekretær Jonas Willand-Evensen
Medlem Andrea Willand-Evensen, Emma Tomlinson og Thea Njaastad
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Vedtak: Høstmøtet valgte Hampus Westerberg Heltne som leder med sekretær Jonas 
Willand-Evensen, medlemmer Andrea Willand-Evensen, Emma Tomlinson og Thea Njaastad.

Sak 10 Eventuelt - DRCR 2020 ved leder Espen Bergeli
Det blir DRCR neste år også. På grunn av OL sesongen prioriterer ikke de internasjonale roerne inkl 
det norske og svenske landslaget deltakelse så tidlig i sesongen som april i Drammen.

Om vi skal ha internasjonal deltagelse hvor støtte fra fylket og kommune kan forventes, må regattaen
legges til etter OL. Byen Vår Drammen ønsker at DR skal legge regattaen til lørdag 22.august under 
Elvefestivalen som feirer 25 års jubileum i 2020. 

Alt. II. Om regattaen skal legges til april som de to foregående år, blir det mer som en nasjonal 
regatta.  Vi må sørge for DRCR blir arrangert og ikke at det hoppes over et år.

Utfordringer ved 22.august 2020: 
Sikkerhetsutfordring som må løses og være på plass. 
Hindringer på land - Mye folk under Elvefestivalen (også et pluss)
Hindringer på vannet – Mye båt-trafikk. Må få tillatelse til å stenge av området hvor duellen skal gå, 
slippe igjen båter innimellom og kontrollert. Noen utfordringer kan det bli. Båtrace-arrangøren fra 
tidligere år har gode råd å bidra med.
Hindringer med Tivoli – tett innpå klubbhuset utenfor treningsrommet mot Lilleparken
Hindringer for båthengere etc å komme frem til klubben
Elvefestivalen trenger mye folk selv – får vi hjelp til dugnad?
Får vi nok folk fra klubben til å ta i et tak, slik som i 2019?

Plussfaktorer:
Gode muligheter for internasjonal deltakelse.
Gøy å være med for dugnadsgjengen.
Vi og roerne får masse oppmerksomhet.
Det er ingen andre regatta-arrangører den 22.august.

Ulf Lohne: Hva med Tivoli i Lilleparken.
Svar Espen: Tivoli blir der som de pleier. Vi får mer areal nedover mot Gamle Kirkeplass.

Arne Bergodd: Rodistanse 2020?
Svar Espen: Samme opplegg som i april 2019.

Tor Egil Olsen: Det blir mye båter på nedsiden av bybrua, anbefaler derfor at rodistansen 
gjennomføres ovenfor bybrua.
Pål Sandli: Hvilke momenter veier for april og hvilke for august? Økonomisk ved internasjonal 
deltagelse?

Knut Arthur Norstad: Internasjonal deltagelse i april kan vi bare glemme. Det er stor mulighet i 
august. Kjetil Borch antyder at roere fra finalen i VM 2019 1XM gjerne vil komme tilbake til DRCR, 
med unntak av New Zealand. Sikkerheten MÅ være på plass. Olaf Tufte legger opp etter OL i Tokyo., 
som er hans 7de OL. Han er den eneste norske idrettsutøver som har deltatt i 7 OL.  Olaf planlegger 
en avskjeds-camp med en del av de utøverne han har konkurrert mot både tidligere og nå. Han har 
bedt Knut Arthur om å arrangere denne campen for ham som vil gå over flere dager. Denne camp vil 
bli på gården hans,  en sprintregatta som eventuelt kan legges til Drammen om forholdene begges til 
rette, på Golsfjellet og i Valdres. Bærum vil også få tilbud om muligheten til å få noen av de 
eventuelle internasjonale roere til sin regatta søndag 23.august. Avskjeds-campen vil bli dekket av TV.
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Det er en del jobb som må gjøres i forhold til å få de internasjonale roerne til å delta på vår regatta. 
Så det må så raskt som mulig få avklaringer fra Byen Vår Drammen og Drammen Kommune, slik at 
dette arbeidet kan starte så snart som mulig.

Tor Egil OIsen: August er et veldig fint tidspunkt for en regatta.
Svar Espen: Største utfordringen er sikkerheten. Vi har utfordret BVD, men innser at vi må ta mer 
ansvar selv for å de nødvendige tillatelser som f eks stenging av elven på de strekninger vi trenger.

Arne Bergodd: Han nevnte ”Ta sjansen”. Det utredes alternativer til der det ble avholdt i år. På 
oversiden av bybrua, samt Holmennokken er under vurdering som alternative arenaer.
Rolf Andreassen: Store og små båter kommer flere dager forut for Elvefestivalen og legger seg til og 
blir værende for å sikre seg en plass.
Svar Espen: BVD sørger for tilrettelegging, men DR må selv sørge for de utfordringer vi har i 
forbindelse med gjennomføringen av regattaen. Vi må gå i dialog med bl.a. Havnevesenet.  Regattaen
legges tidlig på dagen for å unngå eventuelle problem med publikums økende omgang med alkohol 
utover dagen.
Vi går for DRCR under Elvefestivalen lørdag 22.august 2020 hvis det ikke er motvilje til dette og at 
medlemmene er flinke til å hjelpe til. Det er ingen bindende påmelding til dugnad foreløpig.
En del krav til Byen Vår Drammen må være på plass før jul.

Eventuelt.
Valgkomiteens leder Øystein Løvold oppfordret styret til å oppdatere hjemmesiden. Her er det 
mange feil og mangler.

Oddmund Bøhn kalte frem Jan Paulsen og takket ham for den store jobben han hadde stått for med å
jobbe både på dagtid og mange timer på kveldstid med å skifte ut det gamle kjøkkenet innenfor 
roersalen. 11 dager tok det før det nye IKEA kjøkkenet stod ferdig. Som takk fra klubben gikk Jan 
overrakt et Drammen Teater gavekort for to. 

Tor Egil Olsen sørget for demonstrasjon av Hjertestarteren. Han har vært brannmann i 33 år. 

Lars Tore Meinseth, som hjemmesittende supporter takket rosjef Beate Pharo for selv etter en lang 
regatta, sender utfyllende referat slik at vi ”hjemmesittere” også får fulgt med på den aktive roingen i
DR. Premie til Beate – en pose Bamsemoms.

Arne Bergodd: De unge er flinke til å lage og bidra til et godt miljø. Rosjef, det er bra.

Oddmund Bøhn avsluttet høstmøtet. 

Oddmund orienterte at etter høstmøtet ville det bli servert pølser, brød og lomper med ketchup, 
sennep og løk a la Kjell Meinseth. Drikke, julebrus må kjøpes. Tradisjonen med karbonadesmørbrød 
brytes denne gangen. Jan Erik Heltne og Ulf Lohne sørget for at pølsene ble a la Meinseth. 
Medlemmene hjalp til å rigge ned i roersalen.

Drammen, 5.november 2019
-------------------------------------------------------------
Laila Kind Rønnholm, referent

----------------------------------------- ------------------------------------------------------------
Ragnar Løken Aud Sandengen
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