
Stiftet 12.juni 1924                                                Medlem av Norges Roforbund

MØTEREFERAT NR. 07-2019 DATO: 16.09.2019 kl 18:30 – 21:00

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

Kristine Bjerknes møtte til sak 65-2019 Retningslinjer for båttildeling – 18:30 – 18:40

Espen Bergeli møtte til sak 66-2019 Regatta 2020 – DRCR – 19:00 – 19:45

 Ikke til stede: Olav Kallerud og Jon Andre Brurberg

 Neste møte tirsdag 22.oktober 2019 kl 18:30

Saksnr Vedtakssaker Ansvar

65-2019 Retningslinjer for båttildeling                                                                          
Kristine Bjerknes viste til sin anmodning i e-post om at styret tar stilling til 
prioriteringer på båter. Hun spør om det skal være noen føringer og mener at 
styret bør vurdere å sette noen retningslinjer. Rosjef og trener melder at de er 
enig i at en prioritering mht båter og en båtplan er bra. Kristine forlot så 
styremøtet. Styret behandlet saken som ble bredt diskutert. Rosjef Beate 
legger frem sine tanker om retningslinjer for båttildeling. Saken behandles på 
neste styremøte.                                          

66-2019 Regatta 2020 - DRCR                                                                                         
Espen Bergeli er spurt om å ta ledervervet i Regattakomiteen og har sagt ja. 
Han etterfølger Martine Granhaugen Stryken. Espen redegjorde litt om status 
for neste år DRCR. Espen har vært i kontakt med Tom Søgård i BVD. BVD er 
veldig interessert i at DRCR blir arrangert lørdan 22.august 2020 under Elve-
festivalen. Elvefestivalen feirer 25 års jubileum i 2020. DR har etter 
styrevedtak i juni forhåndsmeldt regatta-søknad til NR den 25.juni 2019. 
Espen skal ha et ”komme i gang-møte” med Tom Søgård onsdag 9.oktober kl 
16:00. Eirik blir med på møtet, også Kristine som kan sikkerhet ifm regatta.   
A. Sikkerhet ved å gjennomføre regattaen samtidig med Elvefestivalen er 
prioritet 1.  Sikkerhet vil bli en utfordring. En forutsetning vil være at elva må 
sperres for trafikk.                                                                                               
B. Kasserer Hans Petter blir DRCR regnskapsansvarlig/budsjett.                     
C. For å få internasjonal deltagelse, slik at DRCR kan søke økonomisk støtte 
fra Fylket og Kommunen, snakker Oddmund med Knut Arthur om han kan ta 
seg av DRCR internasjonal deltagelse. Videre kontakter Oddmund hotellene 
Union og River Stasjon om hva slags planer de har for Elvefestivalen 2020.     
Espen sa at DRCR skulle samarbeide tettere med NR.                                      
Hans Petter bad om at om vi skal arrangere regattaen samme da som Elve-
festivalen, må vi få forsikring om at vi kan stenge Øvre Storgate og disponere 
den fra Gamle Kirkeplass til rundkjøringen ved Øvre Sund bru. Samt begge 

Eirik/Espen
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kjørebaner og fortau mot Lilleparken, pluss gatestumpen foran Barnehagen 
(der båthengerne pleier å bli plassert) opp til Rema 1000. Hele parkeringen 
foran Handelstanden må også disponeres av DR denne helgen.                       

67-2019 Godkjent referat fra styremøtet 12.august 2019

68-2019 Kalender-salg 2020                                                                                       
Hans Petter trenger 12-13 bilder fra sesongen, gjerne av så mange av våre 
roere og av aktiviteten i klubben. Bildene må han ha innen 20.oktober. Beate 
spør Remmen om bilder.                                                                                     

Hans Petter 

Beate

69-2019 Høstmøte – igangsetting av valgkomiteen                                                     
Høstmøtet avholdes i roersalen tirsdag 29.oktober kl 19:00. Jan Erik kontakter
Jan Paulsen for å informere NorgesCatering ev. kontakter NC selv. Laila over-
sender oversikt over hvem som er på valg samt hvem som er valgkomiteens 
leder og medlemmer, slik at de starte arbeidet.                                                 
Eirik sender ut innkallelse til høstmøtet til medlemmene.                                   

Oddmund    

Eirik

70-2019 Dato for høstfestene                                                                                  
Høstfest for de voksne blir lørdag 12.oktober. Arbeider med skifte av kjøkken-
innredning og oppussing av rommet pågår hele uken og helgen. Det betyr at 
roersalen er vår denne kvelden og at vi ikke trenger å betale leie til 
NorgesCatering. Men vi får mest sannsynlig ikke brukt kjøkkenet /oppvask- 
maskin etc.  Festkomiteen må planlegge festen i forhold til disse be-
grensninger.                                                                                                         
Ungdomsfesten for våre yngre roere blir holdt i egne lokaler (klubbrom og 
styrerom) den 25 eller 26 oktober i forbindelse med Vestfold Cup i Drammen.

Eirik

71-2019 Kommunal støtte 2019                                                                                     
Eirik har den 26.mai ordnet med søknad om kommunal støtte.                          
Søknad om LAM-midler går automatisk basert på medlemsoversikten. 
Oddmund trenger ikke gjøre noe.

72-2019 Medlemssøknader                                                                                        
Dag Erlend Lohne Mohn og Petter von Krogh har søkt om medlemskap. 
Begge har rodd på -80tallet. Hans Petter har sendt faktura på 1/2års medlem-
skap og 1/3 treningsavgift. Begge har betalt. Videre har Benjamin Jensrud 
søkt om medlemskap. Han har fått faktura på års-medlemskap og hel 
treningsavgift. Betaling er mottatt.                                                                       
Laila sender velkomstbrev til alle tre.     

38-2019 Jubileumsbok – 100 år 12.juni 2024                                                                
Hans Petter anslår at pris pr bok blir kr 150,-for 150 sider og 200 bøker. Hans 
Petter skanner den gamle jubileumsboken fra 1974. Laila innkaller Stein Hoff 
til styremøtet tirsdag 22.oktober kl 18:30.

Hans Petter 

Laila

54-2019 Sturla                                                                                                                  
Oddmund og Hans Petter har laget et notat med en vurdering ifm.mva-frihet 
som er lagt sammen med avtalen.

49-2019 Nett på roklubben.                                                                                             
Alt-i-Box installerte fiber/bredbånd mandag 16.september. Eirik legger ledning 
videre fra klubben inn til roersalen. 

Eirik

32-2019 Bygningsmessige oppgaver                                                                            
Roersalens kjøkken: Yrkesskolen og Jan begynner med arbeidet med å bytte 

Jan Paulsen 
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ut kjøkkenet mandag 7.oktober.                                                                          
Laila skal spørre Kjell Meinseth om han kan koble fra strømmen, samt at han 
ordner det elektriske som er mangelfullt i roersalen – spørre Ragnar Løken 
om han kan koble fra vannet i kjøkkenet.                                                            
Jan Erik sørger for dugnad om kveldene. Mandag skal taket vaskes og gulvet 
skures. Vindu- dørlister, luken i veggen mot roersalen samt dører vaskes. 
Tirsdag skal gulvet dekkes til og taket males. Videre skal dører samt vindu- og
dørlister samt luken i veggen males.  Vi må bestemme hvilken farge vi skal ha
på veggene samt hvilken type plate vi vil ha under overskapene. Gulvet bones
i slutten av uken. Det vil være behov for dugnadsjobbing hver kveld.                

Jan Erik

73-2019 Nr 64 4X Filippi med bulker i skroget                                                              
Båten har kommet tilbake fra Filippi og er ny. Bare sko og seter (og riggere) er
fra den ”bulkete” båten. Veldig bra.

74-2019 NR ting                                                                                                      
Avholdes i Oslo 16.november. Eirik og Beate deltar fra DR.

Eirik

Orienteringssaker

75-2019 Orientering fra styremedlemmene                                                               
a) Hussjef.  Foreslår sportsgulv i treningsrommet. Avigym gir 40% avslag. Vil 
ikke påvirke redusert effekt fra oppvarmingen av rommet som er varme-
kabler. Treningsskivene våre jern foreslås byttet ut med moderne skiver.        
b) Materialsjef. 2 par årer Concept 2 smoothie plain medium skinny er bestilt 
i henhold til trener Tom´s beskrivelse. Hans Petter informerte om at innkjøpt 
svivel som skal måle vinkelen, er forsøkt montert på Ulrik sin rigger, men han
får den ikke til å virke. Hans Petter jobber med saken, Eirik bidrar kanskje.     
c) Rosjef.  Vestfold Cup i Drammen 26.oktober – sosialt samvær brukes 
klubbrom og styrerom, jfr sak 70-2019 høstfest for ungdommene. Øyvind 
Leirset trekker seg som leder for Vestfold Rokrets. Vi svarer NSR at vi ikke 
har noen 4- tilgjengelig å låne ut. Trenerforum 11-12.oktober. Beate og 
Henrik deltar ev også trener Tom. På ventelisten for å bli medlem er det to 
barn per dags dato.  I kommende helgs NM er det 8 NM-løp.                          
d) Kasserer.                                                                                                       
e) Sekretær.  Innkaller Stein Hoff til neste styremøte.                                       
f)  Nestleder.                                                                                                      
g) Leder. 

            

Neste styremøte er tirsdag 22.oktober 2019 kl 18:30 Ref LKR 18.09.19
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