
Stiftet 12.juni 1924                                                Medlem av Norges Roforbund

MØTEREFERAT NR. 06-2019 DATO: 12.08.2019 kl 18:30

Til stede: Eirik Hexeberg Henriksen, Oddmund Bøhn, Beate Pharo, Hans Petter Rasmussen, 
Jan Erik Heltne og Laila Kind Rønnholm. 

 Ikke til stede: Henrik Masch, Olav Kallerud og Jon Andre Brurberg

Neste møte mandag 16.september 2019 kl 18:30

Saksnr Vedtakssaker Ansvar

53-2019 Godkjent referat fra styremøtet 25.juni 2019                                             

29-2019 Union Eiendom (Klubbhusets fremtid)                                                            
Møte med Union Eiendom var fredag  . DR var representert ved Eirik, 
Oddmund og Laila. Eirik orienterte fra møtet. Se vedlagte referat fra møtet. Vi 
betaler kr 724,- i årlig leie til kommunen.   

Oddmund

54-2019 Sturla – henvendelse om å få bruke DR                                                          
Sturla v/senior trimmerne har spurt om å fp benytte DR dusjer, garderobe og 
møterom. De trener ute først og har så sosialt samvær (a la vår onsdags-
gjeng) Behovet gjelder torsdags formiddag i ca 1,5 time fra 15.11.19 – 
01.08.20 mens Spiralen er under opp-gradering. Vi tar kr 200,- per gang (for 
strøm, vann og kloakk - 10 pers a 20,-) ekskl mva. Oddmund og Hans Petter 
lager et notat med en vurdering om at denne delen av klubben er mva-fritt 
legges ved avtalen.  En person fra Sturlagjengen vil få utlevert et nøkkelkort til
kr 100,- som må tilbakeleveres når avtalen går ut.

Hans Petter 

Oddmund

38-2019 Jubileumsbok – 100 år 12.juni 1924                                                                
Oddmund har spurt Stein Hoff om han kan skrive og lede arbeidet med å 
skrive boken.  Stein har svart ja. Stein inviteres til neste styremøte den 
16.september hvor rammer og budsjett drøftes. Vi undersøker hvor vi kan 
søke om støtte til dette. Forslag til antall bøker er 200 stk.

Oddmund

47-2019 Regattakomite                                                                                                    
Eirik har spurt Martine Granhaugen Stryken om hun vil fortsette som leder av 
regattakomiteen. Martine vil ikke være leder eller medlem av regattakomiteen.
Men vil være på dugnaden som gjøres for å gjennomføre regattaen. Espen 
Bergeli er en kandidat til å ta over ledervervet. Eirik spør Espen. Laila sender 
over referatet fra evalueringsmøtet av årets DRCR til Hans Petter.

Eirik               

Laila

55-2019 Rekrutering/trenersituasjonen.                                                                        
Beate redegjorde for tanker rundt å betale ungdomstrenere for å ha ansvar for
treningen til JC og JD.  Unge roere får ansvar for en gruppe roere som 
honoreres. Eldre roere som av ulike årsaker (skolegang f eks) velger ikke å 

Beate
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satse for en periode, som eksempelvis Elias kan få et slikt oppdrag. Klubben 
beholder roeren som igjen gjør nytte for seg mot honorar. Bra for roeren og 
bra for klubben. Kontrakt må skrives med den enkelte. Bjørnar Leirset tar 
antagelig trener I kurs. Han kan også være en kandidat til undomstrenerjobb. 
Honoraret vil ligge godt under kravet til skatt og arbeidsgiveransvar. 
(55.000/450.000)                                                     

56-2019 Tiltak for å øke foreldrenes interesser for roing                                            
Eirik fortalte om hva Ålesund Roklubb har gjort for å satse på foreldrene til 
roerne og hvordan få de til å ro f.eks mastersklassen. Dette er en ide til å få 
foreldre mer sammensveiset med eldre roere og derved få sterkere tilknytting 
til klubben ved å ro. Også etter at barn eventuelt har sluttet. Vi prøver å få til 
en ”voksen”  trening fra høsten av med formål ¨ro en båt til våren.                    

????

49-2019 Nett på roklubben – NorgesCatering                                                               
Jan Paulsen har meddelt Tom Sørby at klubben installerer Alt-iBox som 
innebærer oppgradering til 20MB, TV kanaler, raskere nett og en fast IP-
adresse. Telenor sies opp. Eirik har bestilt fiber/bredbånd som legges inn en 
gang i september. Legging og graving inn til klubben er gratis. Vi har fått rabatt
på prisen første året. Tom Sørby har fått oppgitt passord til dagens WiFi som 
han kan bruke midlertidig.

Eirik/Jan

57-2019 DR holdning til NR junior – satsing og uttakskriterier                                   
Beate redegjorde for at det har vært mye uenigheter i roforbundet, klubbene 
etc. og mye rot i forbindelse med årets prosess av uttaket til VM, Coupe de la 
Jeunesse. Roforbundet følger ikke sine egne regler. Klubbene må følge 
roforbundets regler. Da blir helt feil når forbundet ikke overholder/følger sine 
egne vedtatte regler.

58-2019 Vannvarmer - rørleggerarbeid av Ragnar Løken                                            
Hans Petter har snakket med Ragnar. Han kan installere en 5l Ozo 
vannvarmer og legge frem rør (isolert) fra varmtvannsberederne til sirkulasjon 
ved vegg herretoalett, slik at det kan tappes varmt vann i alle dusjene 
umiddelbart. Deretter skiftes alle ”termostatkranene” i herredusjen. De er 
ødelagt, vridd for hardt. Arbeidet gjøres på dugnad av Ragnar med hjelp av 
Lars Tore og Kjell. Materialkostnadene blir ca  kr 10.000.

Hans Petter

59-2019 Regnskap/økonomi                                                                                           
Hans Petter har sendt ut fortløpende regnskap til styremedlemmene.               
- Forsikringspremien har økt med over 30% for eiendom/næring. Vi har ikke 
fått noen forklaring ennå på hva økningen skyldes.                                            
- Ny coastal Liteboat 2X kommer på kr 68.000 med Braca årer og trilletralle. Vi
har ikke fått faktura ennå.                                                                                   
– Regning fra Vestfold rokrets etter treningsleiren i Sevilla er ikke mottatt 
ennå.                                                                                                                   

Hans Petter

60-2019 Hussjef – diverse arbeider rundt klubbhuset                                                 
- Den eldre garde ryddet litt rundt hushjørnene for ugress så det blir velholdt 
og pent.   Vi prøver også å fjerne ugress mot nabo ved Øvre Strandgate.         
– Hull i asfalten ved innkjøring til parkeringsplassen fra Øvre Strandgate samt 
planering av parkeringsplassen. En graver lager et tydligere fall fra 
parkeringsplassen.                                                                                              
– Murpuss hvit vegg under terrassen, langvegg båthallen mot 
parkeirngsplassen. Jan Erik har bedt om pris på arbeidet:  ca 2 dagers arbeid,
legge på duk og hel-pusse veggen. Male veggen og DR logoen utføres på 
dugnad av medlemmene.
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61-2019 Roersalen – ting som må fikses                                                                       
- 4 doble bryter til lamper i roersalen må sjekkes – mangler deksel etc.            
- Stikk kontakt helt løs fra veggen                                                                       
- Skitne veggfelt over panelovner                                                                        
- Spor etter vannlekkasje under vindu/over dører til terrassen mot Lilleparken  
Disse saker sendes til Jan Paulsen med kopi til hussjef Jan Erik. Jan tar dette 
med NorgesCatering og fikser.       

Jan Paulsen

62-2019 Nye båter – navn                                                                                                
a) Litebåt 2X båt nr 69 skal hete ”Nøstodden”                                                    
b) 2X72- Filippi (bidrag fra Einar Juels Legat) båt nr 71 skal hete ”Pålsøya”

 Hans Petter

37-2019 Handelsstandens lokaler                                                                                  
Vi er positive til utstyr fra Handelsstandens lokaler. Både til eget bruk og noe 
for videresalg.                                                                                                      

Hans 

Petter 

/Henrik

48-2019 Mottatt gave fra Einar Juels Legat                                                                   
Vi fikk kr 60.000 til kjøp av 2X/2-. Vi søkte om kr 127.300. 60% av midlene er 
allerede mottatt. Hans Petter har sendt tilbakemelding til Legatet om at 
utbetaling av de resterende kr 24.000 kan skje. Båten kommer til Sarpsborg 
5.-9.august. Eirik sender takkebrev til Einar Juels Legat v/Anders Bratland 
(kopi til Laila)

Eirik

63-201944 skader på båter                                                                                               
Hans Petter orienterte om 4 skader på båter. 3 av skadene kan slås sammen. 
Egenandelen pr skade er kr 8.000. Svein Thøgersen har vært i klubben og 
sett på skadene. Vi skal estimere timer for reparasjon og Thøgersen skal 
sende en rapport til forsikringsselskapet.                                                            

Hans Petter

Orienteringssaker

64-2019 Orientering fra styremedlemmene                                                               
a) Hussjef.  Vi bør også investere i treningsrommet. Nedtrekket på vegg mot 
båthallen kan f eks oppgraderes.  Per Bekken har malt rekkverket på 
terrassen.  Jan Paulsen/Jan Erik Heltne skifter ut kjøkkenet i roersalen i 
høstferien. Deretter installeres 3 takvinduer i klubbrom utenfor ventilasjons-
rommet.                                                                                                            
b) Materialsjef.  Båt nr 64, 4X/4- som skal byttes av Filippi planlegges å 
legges på forbundets henger på Årungen når DR transport er på vei hjem fra 
Tunevanns regattaen. Den blir da byttet i Linz (VM i Østerrike).                       
c) Rosjef.  Rosjefen ønsker seg flere årer – den nye båten har ikke årer. 
Hans Petter ber om at trener Tom spesifiserer hva slags årer som skal 
bestilles.                                                                                                            
Sorø er en fin regatta, alle var fornøyde. Nordisk gikk bra. Det har vært mye 
aktivitet i sommer. Nå gjenstår det Tunevannet, Kjørbo og NM på Årungen.    
d) Kasserer. Den sorte benkpressen kan nå selges for kr 8000. Svivel som er
montert på båten registrerer kraft og bevegelse. Olympiatoppen har 2 stk. 
Hans Petter kan få kjøpt den i USA for kr 6000.                                                
e) Sekretær.  Etter at Øvre Storgate ble stengt for innkjøring og parkering 
hender det at noen ”forviller seg” inn på området vårt mot Lilleparken og 
parkerer ved flaggstengene. Vi får følge litt med å se om det blir et problem.  
f)  Nestleder.                                                                                                      
g) Leder. 
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Neste styremøte er mandag 16.september  2019 kl 18:30 Ref LKR 20.8.19
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