
Stiftet 12.juni 1924                                                Medlem av Norges Roforbund

MØTEREFERAT NR. 08-2019 DATO: 22.10.2019 kl 18:30 – 21:30

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

Jan Paulsen møtte til sak 32-2019 Bygningsmessige oppgaver, kjøkken roersal. 18:30 – 18:50

Stein Hoff møtte til sak 38-2019 Jubileumsbok 100 år. 18:50 – 19:15

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

 Neste møte før høstmøtet tirsdag 29.oktober 2019 kl 18:00  Rigging etc.

Saksnr Vedtakssaker Ansvar

32-2019 Bygningsmessige oppgaver                                                                            
Roersalens kjøkken: Yrkesskolen og Jan P begynte med arbeidet med å rive 
det gamle kjøkkenet fra 1995/96 mandag 7.oktober. Arbeidet ble avsluttet 
torsdag 17.oktober. Det ble mye arbeid og mange timer på Jan særlig på 
kveldene. Han har stått for planleggingen av arbeidet, planer for nytt kjøkken i 
samarbeid med NorgesCatering, bestillinger og innkjøp. NorgesCatering er 
fornøyd med kjøkkenet. Hussjef Jan Erik sa han var skuffet over manglende 
oppmøte gjennom uken. De to første dagene var det bra oppmøte. Jan bad 
om at Jan Erik sørget for at kjøkkengulvet ble bonet samt at vinduet over 
vasken ble sparklet og malt. Jobben her var ikke gjort ferdig. 

Hans Petter skal se nærmere på Jan s forslag om å skaffe bilde fra romiljøet 
som kan brukes til å dekorere deler av den hvite veggen mellom benkeplaten 
og over-skapene.  

Montering av 3 takvinduer i juniorrommet: Hvis det skal gjøres rimelig, må det 
utsettes til våren 2020. Etter at snøen er gått. En må ha stillas til jobben. Det 
var enighet om at jobben utføres til våren, på rimeligste måte.                          

Jan Paulsen

Jan Erik H.

Hans Petter 

Jan P

38-2019 Jubileumsbok – 100 år 12.juni 2024                                                                
Det er foreløpig ikke laget noe budsjett. Et opplag på 200 bøker med 150 
sider koster pr bok 150,-. Hvem kan bidra økonomisk? Eventuelle sponsorer 
er styrets ansvar.  Fremdrift: Bok ferdig høsten 2023.  Hele sesongen 2023 
tas med i boken.                                                                                                  
Hvem kan bidra? Kontakter i forskjellige ledd/epoker på 10år. Styret gir Stein 
en oversikt over hvem som er aktuelle kontakter. Styrets kontakt med Stein er 
Laila. Stein begynner med Knut Amundsen, deretter Knut Arthur Norstad og 
så Arne Bergodd. 

Eirik oppfordrer medlemmer å komme med innspill/historier etc til jubileums-

Stein Hof
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boken.

76-2019 Godkjent referat fra styremøtet 16.september 2019

49-2019 Nytt nett på roklubben og NorgesCatering                                                     
Eirik informerte om at nytt nett fra Alt-i-Bokser fiber/bredbånd er oppe. I løpet 
av et par dager er nettet helt ferdig inkl det til NorgesCatering.

Eirik

54-2019 IF Sturla leier torsdager                                                                                
Veterangruppa i IF Sturla disponerer dame- og herregarderobene samt 
møtelokalet/styrerom i 2.etasje hver torsdag fra kl 10:00 – 13:00 med oppstart
14.november 2019 til 31.august 2020. Laila lager et info-oppstart som henges 
opp på tavla i treningssalen og på døren til 2.etasje. Hans Petter tar i mot de  
og viser de lokalene den 14.november samt gir de et dørkort .                          
Eirik sender ut påminnelse til høstmøtet samt info om IF Stura veterangruppa 
til medlemmene på epost.                                                                                   

Hans Petter

Laila

Eirik

65-2019 Retningslinjer for båttildeling                                                                          
Beate og Hans Petter har et opplegg for båttildeling som vil bli hengt opp i båt-
hallen.

Hans Petter

68-2019 Kalender-salg 2020                                                                                       
Hans Petter har mottatt bilder fra Remmen, men trenger tekst til bildene. 
Beate ber Per Skaug sjekke sine bilder og legge på tekst. Det må være tekst 
og det skal helst være bilder fra ulike aktiviteter og medlemmer i klubben.        

Hans Petter 

Beate

69-2019 Høstmøte – igangsetting av valgkomiteen                                                     
Høstmøtet avholdes i roersalen tirsdag 29.oktober kl 19:00.                              
Eirik sender ut en påminnelse om høstmøtet til medlemmene.                          
Oddmund leder høstmøtet i Eirik s fravær. Husk å levere lederklubba, Eirik. 
Det blir servert pølser. Ansvar Oddmund. Styret møter 18 – rigge i roersalen. 
Saker på høstmøtet:                                                                                       
Demo av hjertestarter – har spurt lege Ann-Elin Thomlinson – svar ikke 
mottatt.       Orientere om DRCR 2020 ved Espen.                                             

Oddmund    

Eirik

Oddmund

70-2019 Høstfestene                                                                                  
Ungdomsroerne hadde høstfest i roersalen fredag 11.oktober, 15 stk og de 
voksne , 29 stk lørdag 12.oktober. På grunn av utskifting av kjøkkenet 
disponerte klubben utleielokalene/roersalen hele uken, så vi slapp å betale 
leie for helgen. Utgifter for lørdagsfesten kr 6346 og inntekter 5800.

Hans Petter

74-2019 NR ting                                                                                                      
Avholdes i Oslo 16.november. Eirik og Beate deltar fra DR. Sakspapirer 
sendes ut etter 2.11. Behandles på neste styremøte.

Eirik

77-2019 NIF s nytt vedtak om krav til nytt elektronisk medlemssystem                    
Eirik sjekker ut dette nye systemet og tester, deretter ser Eirik og Hans Petter 
på det sammen. Haster i forbindelse med medlemskontingent for 2020.           

Eirik/Hans 

Petter

78-2019 Gjensidige prosjektet – Vestfold Rokrets                                                       
DR må sende inn styrets beretninger samt regnskapene for 2016-2017-2018. 

Eirik/Hans 

Petter

Orienteringssaker

79-2019 Orientering fra styremedlemmene                                                               
a) Hussjef. 1)Jan Erik mener at han bør må bli tøffere for å få folk til å møte 
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på dugnad 2)Han har hatt møte med ”Mylna” Treningspartnerne. De kommer
med to forslag på: å kvitte seg med alt treningsutstyr på langveggen samt 
nytt tykt sportsgulv som ikke hindrer/reduserer virkningen av varmekablene. 
b) Materialsjef. Ikke til stede.                                                                           
c) Rosjef. Elias Loe Eritsland har begynt som trener for gruppe 3. Tirsdager 
og torsdager 1,5 time pr gang. Tom bistår. Ca. 3.000 per mnd. Betales pr 
gang. Hans Petter/Oddmund ser på avlønningen sammen.            
d).Kasserer. Trening for foreldrene – gratis frem til 2020. 2 nye medlemmer 
betaler kun for 2020 i januar.                                                                             
e) Sekretær.  Innkaller Stein Hoff til neste styremøte.                                       
f)  Nestleder. a) Oppmerksomhet til Jan Paulsen for arbeidet med å skifte ut 
kjøkkenet i roersalen. Hans Petter kjøper et gavekort til Drammen Teater på 
kr 1.000. b) Byggesak – orienterte om ideen med å snu gavlene  og bygge 
høyere på bodene ved terrassen. Nytt klubbrom med peis etc.                        
g) Leder. 

            

Styret møter til høstmøtet tirsdag 29.oktober 2019 kl 18:00. Nytt 
styremøte er ikke berammet. Ref LKR 24.10.19
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