
Stiftet 12.juni 1924                                                Medlem av Norges Roforbund

MØTEREFERAT NR. 05-2019 DATO: 25.06.2019 kl 18:30

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

 Ikke til stede: Jan Erik Heltne, Olav Kallerud og Jon Andre Brurberg

Neste møte: Neste møte mandag 12.august 2019 kl 18:30

Saksnr Vedtakssaker Ansvar

40-2019 Godkjent referat fra styremøtet 21.mai 2019                                             

29-2019 Klubbhusets fremtid                                                                                          
Oddmund har snakket videre med kommunen. Vurdering av leieavtale 
eventuelt kjøp av tomt vil kun bli vurdert i forbindelse med enhver endring av 
bygget vi måtte ha dvs i forbindelse med en byggesak. Når nytt bystyre er på 
plass til høsten, vil vi ta opp igjen en forsikring av leieavtalen.  Oddmund 
presiserte at tomta vår følger byggekroppen.                                                      
Videre tar Oddmund kontakt med Union v/Henninen og Aasheim vedrørende 
deres henvendelse til DR tidligere i år om planer de har.                                   
Oddmund purrer på Union vedrørende manglende innbetaling til DRCR.

Oddmund

38-2019 Jubileumsbok – 100 år 12.juni 1924                                                                
Oddmund har spurt Audun Knappen om han vil skrive klubbens jubileums-
bok. Han vil ikke skrive boken, men vi kan bruke ham. Oddmund spør Stein 
Hoff om han kan skrive og lede arbeidet med å skrive boken. Budsjett må 
lages. Vi undersøker hvor vi kan søke om støtte til dette.

Oddmund

26-2019 Klubbkontor - Digitalt arbeidsverktøy – Styrepakke                                      
Nytt digitalt verktøy er nå gjennomført og tatt i bruk. Her skal referatene 
legges inn. Regattaresultater kan legges inn fortløpende.                                  
Vi bruker de gamle postadressene inntil videre.

42-2019 Romaskin NM Vestfold rokrets                                                                        
Vestfold rokrets fyller 100 år i 2020. De ønsker å arrangere NM på romaskin. 
Det går ikke. Horten Roklubb fyller også 100 år og de ønsker også å 
arrangere NM på romaskin.                                        

43-2019 Klubbhåndboka er ikke oppdatert                                                                   
Klubbhåndboka må sjekkes for feil og oppdateres. Laila oppdaterer klubb-
håndboka. Innspill til rettelser sendes til Laila.                                                    

Laila

44-2019 Politiattester er ikke innhentet                                                                         
Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige, vil alltid 
ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. Søknaden 

Beate
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fremlegges for politiet av den som plikter å ha en attest. Gjøres elektronisk. 
Politiattesten skal forevises rosjefen. Attesten beholdes av søkeren. En trener 
i idrettslag som fungerer i tre år, slipper å be om ny politiattest hver 
sesong/hvert år, men må søke om ny attest etter tre år. Beate sier fra til de av 
våre som må ha politiattest.

45-2019 Regnskap/økonomi                                                                                           
Hans Petter sender ut fortløpende regnskap til styremedlemmene.                   
Undertegne (Eirik) ny ettårs kontrakt med Sparebanken Øst før neste 
styremøte. Rente nå er 1,75%                                                                 
Søknader: Forslag om å søke midler til 2X coastal light for nybegynneropp-
læring og seniorroing. Antatt kostnad demobåt 68.000. Olav Thon og 
Sparebanke Øst Spire. Søke om midler til jubileumsboka Harald Lyche fondet 
(28.sep)Vi søker også om midler til rekruttering 1X

46-2019 Stenging av Øvre Storgate                                                                               
Oddmund har vært i kontakt med Park & Idrett vedrørende planer om stenging
av Øvre Storgate. Dette er ennå så ferskt for administrasjonen, men det 
presiseres at roklubben som holder til i nederste den av parken, vil ha tilgang 
til sin eiendom som tidligere.

,

47-2019 Regattakomiteen uten leder, bør finne en regattaleder                                 
Regattakomiteleder må på plass så fort som mulig.                                           
Styret bestemmer regattadatoen for 2020. Byen Vår Drammen er positive til at
regat-taen arrangeres under Elvefestivalen. I 2020 kan DR ikke arrangere re-
gattaen i april pga OL. DRCR vil i 2020 søke om å arrangere regattaen lørdag
22.august 2020 under Elvefestivalen  Styret vedtok å søke NR om å 
arrangere DRCR lørdag 22.august 2020. Laila sender en foreløpig e-post til 
NR v/Anniken.                                                                                                     
Hans Petter setter opp noen tanker rundt økonomifunksjonen i regatta-
komiteen

                                                   

Eirik

  

Laila

Hans Petter 

57/90-

2018

Pokalskap – plassering                                                                                     
Jan P tilbyr at Yrkesskolen lager de to pokalskapene etter mål. Tegning må 
lages. De kan lages tidlig på høsten når skolen starter opp igjen etter 
sommerferien.

Laila

48-2019 Mottatt gave fra Einar Juels Legat                                                                   
Eirik sender takkebrev til Laila til Einar Juels Legat v/Anders Bratland med 
kopi til Laila for tildelingen av midler til 2X.  Vi fikk kr 60.000. Vi søkte om kr 
127.300. 60% av midlene er allerede mottatt. Vi kan informere Legatet at 
båten er bestilt og delbetalt. Båten vil bli levert DR ca 1.august

49-2019 Nett på roklubben                                                                                              
NorgesCatering v/Tom Sørby kontaktet Jan P om å dele klubbens nett. Han er
villig til å dekke mye av utgiftene. I dag har vi Telenor til 885 pr mnd. Alt-i-Box 
koster 1.400 pr.mnd. Da blir linjen oppgradert 20MB, vi får TV kanaler, nettet 
blir raskere og vi får en fast IP. Alt-i-Box ble vedtatt. Eirik bestiller i morgen. 
Installasjon vil kunne skje over ferien

Eirik

50-2019 Rydde skrot, dynga: Under trappa, garasjen og båthall                                
Hans Petter og Henrik rydder og kaster skrot.                                                    

  HP/Henrik

51-2019 Hjemmesiden – vi trenger en redaktør.                                                           Eirik
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Eirik spør Stein Hoff om han kan være redaktør på DR hjemmeside.

Orienteringssaker

52-2019 Orientering fra styremedlemmene                                                               
a) Hussjef.                                                                                                        
b) Materialsjef. Utstyr fra Handelsstanden, ref liste fra Laila hentes ut etter 
ferien.                                                                                                              
c) Rosjef.  Har 3 sett Walkie Talkie. Veldig fornøyd. Trenger 2 sett til a 800. 
Roforbundets Catch-prosjekt reiser rundt med opplæring.v/Rebekka Bugge. 
Sist søndag var de i Drammen og kjørte 2 økter med de nye roerne våre.  Vi 
trenger flere jenter i klubben, noen jenter har sluttet. Catch-prosjektet kan 
kjøre en roskole for jenter. 13 roere deltar i åpent nordisk mesterskap i 
Sarpsborg kommende helg. Karoline Masch er tatt ut til å ro 1X for Norge i 
Nordisk. Karoline Masch er også tatt ut til å ro 4X i Coupe de la Jeunesse i 
august.                                                                                                              
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.                                                                                                       
f)  Nestleder.                                                                                                      
g) Leder. 

            

Neste styremøte er mandag 12.august  2019 kl 18:30 Ref: L.K.R 25.6.19
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