
Stiftet                                                 Medlem av Norges Roforbund

MØTEREFERAT NR. 02-2019 DATO: 26.03.2019 kl 18:30-21.00

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

 Ikke til stede: Hans Petter Rasmussen, Per Sverre Strand og Jon Andre Brurberg

Neste møte: Neste møte tirsdag 30.april 2019 kl 18:00

Saksnr Vedtakssaker Ansvar

17-2019 Godkjent referat fra styremøtet 26.mars 2019                                             

18-2019 Oppfølging av årsmøtesak om stiftelsesdatoen                                          
Felles styre-/rådsmøte tirsdag 30.april om stiftelsesdatoen (styrets forslag til 
årsmøtet som ble utsatt). Ifølge Buskerud Idrettskrets er det ikke hjemmel i 
NIF lover til å endre stiftelsesdatoen. DR lov som ble sendt BI i 2013 er ikke 
godkjent. Rådet innkalles i god tid og med agenda for møtet.

02-2019 Varamedlemmer - valget fra årsmøtet                                                  Ifølge
lovene er det kun 2 varamedlemmer. På årsmøtet ble det valgt 3 
varamedlemmer. 1.varamedlem Olav Kallerud, 2.varamedlem Per Sverre 
Strand og 3.varamedlem Jon Andre Brurberg. Eirik har snakket med Per 
Sverre Strand, han trekker seg til fordel for Jon Andre Brurberg.                     
Jon Andre Brurberg er således valgt som 2.varamedlem. Protokollen fra års-
møtet får et tillegg i forbindelse av valget på nestleder, ny revisor og endring 
blant varamedlemmene. 

Laila

19-2018 Årsmøte i Drammen Idrettsråd onsdag 3.april 2019                                    
DIR avholder årsmøtet i Drammen Ballklubbs klubbhus (formøte med aktuell
informasjon kl 18) årsmøtet kl 19. Jan Erik Heltne og Laila Kind Rønnholm 
representerer DR. Eirik sender inn fullmakt.

57/90-        

2018

Pokalskap                                                                                                        
Tidligere vedtak om pokalskap i juniorenes klubbrom endres til Utleiedelen 
Roersalen. Forslag til pokalskap øverst på langvegg i treningsrommet mot 
båthallen yter ikke pokalene stor nok rettferdighet. De bør kunne sees av 
mange. Laila holder på med en gjennomgang av de nedpakkede pokaler og 
sjekker de ut mot tidligere oversikter over pokalene inntil 1974. Nytt forslag 
til pokalskapet utarbeides. Det må være tyverisikret i og med at denne delen 
av bygget er utleiedel. 

Laila

131-2019 Innrigger ”DANO”                                                                                           
Eirik har ikke formelt fått kontaktet Lars Tore som eide ”Dano”, se forrige 
referat fra 8.1.2019                                                                                           

Eirik/Hans 
Petter



78-2018 Hjertestarter                                                                                                    
Hjertestarterens pads skiftes hvert annet år. Pads ble skiftet etter sommeren 
2018. Jon Andre Brurberg spørres om han kan følge opp dette.            

04-2019 Vestfold Rokrets ting 2018 – avholdt 20.mars 2019                                   
Fra Drammen Roklubb møtte leder Eirik og rosjef Beate. Øyvind Leirseth 
som har vært nestleder, ble valgt som ny leder. Det ble ikke valgt ny leder for
Kraftsenteret. Dagens leder fortsetter, men ønsker å gå av. Vestfold Rokrets 
fyller 50 år i år. VR ønsker å ha et felles roanlegg på Akersvannet, som 
ligger mellom Tønsberg og Stokke.                                                                  
Vestfold Cup i 2019: 15.5 Tønsberg – 4.9 Sandefjord – 28.9 Porsgrunn. VC 
holdes på land både Drammen og Horten.                                                       

      

05-2019 Roåpning 2019                                                                                                
Roåpning holdes torsdag 11.april 2019 med fremmøte kl 17:00.                     
Oppstartskveld/helg/roskole for de nye i gruppe 3 som ikke har vært på 
vannet før. Routvalget  finner en dato.

   

Beate            

07-2019 Trondheim Roklubb – treningssamling i Drammen                                     
Trondheim Roklubb kommer for treningssamling i Drammen med 6 roere 
helgen 30-31.mars. 

Beate

135-2018 Innmeldingssystem & -prosedyre                                                       
Elektronisk innmeldingssystemet på nettet ser greit ut og er i henhold til 
loven. Alle nye medlemmer må registrere seg i dette elektroniske systemet. 
Om det i innmeldingsskjemaet skal være en avkrysning for fotobruk, vil bli 
vurdert. De som er medlemmer må antagelig overføres fra Excel systemet 
som finnes i dag.                                                 

Eirik

13-2019 Croker/Consept årer                                                                                       
Henrik tar en prat med Tom Torgersen vedrørende hvilken type som skal 
velges ved bestilling av 4 par nye årer. Litt forskjellig syn i styret på Croker 
årene Airow og Consept II årene Smoothy plain om hvilken type som er best.
Croker er dyrere enn Consept. 

Orienteringssaker

16-2019 Orientering fra styremedlemmene                                                              
a) Hussjef.  Innkaller til dugnad før DRCR, bruke FB. Låsen i terrasse-, 
utleiedelen må skiftes. Kfr med Jan Paulsen. Ca 15 biler som var deltagere 
i arrangement i roersalen (utleiedelen) hadde parkert foran treningsalen på 
dagtid. Jan Erik fikk de til å flytte seg.                                                             
b) Materialsjef.  1) 2 følgebåter er ute. Setter ut flere følgebåter etter hvert. 
Alle er klare til bruk. 2) Henger står ute. 3) Den nye 4X kommer til uken – 
uke 14.  4) Nr 64 4X som hadde bulker i skroget er sendt til Filippi. Svein 
Thøgersen ordnet slik at vi får ny båt i 2019. Sko, sleider, rigger etc. flyttes 
over fra den ødelagte båten.                                                                           
c) Rosjef.  1) Flere roere i gruppe 2 trenger nøkkelkort, skjema må fylles ut 
og undertegnes. 2) Nytt tog under 17.mai – Borgertog. Er det noe DR 
skal/kan delta i for å profilere klubben? 3) ”Rent idrettslag”. Ny plattform for 
arrangering. Tas som egen sak neste styremøte. 4) Det er problem med at 
søle/stener dras utenfra inn i treningsalen nå som snøen tiner og det blir 
sølet ute. Vi må finne en løsning. 5) Helgen 30-31.mars hvor 
Trondheimsroerne har treningssamling i Drammen, trener også våre 
grupper 1 og 2. Gruppe 3 vil ha treningssamling 1 & 5.mai. 6) Forespørsel 



fra masterroerne 4X om de kan ro uten følgebåt. Alle som skal ro nå må ha 
følgebåt, ingen unntak.                                                                                   
d) Kasserer. Hans Petter er i USA i perioden 15.mars – 15.april.                   
Ragnar har sett på muligheten for å montere en varmtvanns-bereder før 
dusjene for at varmtvannet kommer raskere, og for å hindre ”vannsløsing” 
som følge av at det tar tid før det varme vannet kommer i rørene.                 
e) Sekretær. Ingen saker.                                                                               
f)  Nestleder. Oddmund har foreløpig ikke fått tak i noen i kommunen 
vedrørende spørsmålet om DR kan være i Lilleparken også i fremtiden 
(Unions kontakt/interesse for DR).  Ingen markering i år av verken 7.mai 
(1878) eller 12.juni (1924)                                                                               
g) Leder. Intet å tilføye.

Neste styremøte er tirsdag 30.april 2019 kl 18:00           
Ref:L.K.Rønnholm   03.04.19                                                         


