
Stiftet                                                 Medlem av Norges Roforbund

MØTEREFERAT NR. 03-2019 DATO: 29.04.2019 kl 18:00-19.30

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

 Ikke til stede: Olav Kallerud

Neste møte: Neste møte tirsdag 21.mai 2019 kl 18:30

Saksnr Vedtakssaker Ansvar

21-2019 Godkjent referat fra styremøtet 26.mars 2019                                             

131-2019 Innrigger ”DANO”                                                                                           
Eirik har snakket med Lars Tore Meinseth. Han takket nei til tilbudet fra 
styret om kr 5.000.

13-2019 Croker/Consept årer                                                                                       
Henrik har snakket med trener Tom og han synes at Consept II Smoothy 
Plain Skinny Medium er bra. 

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.

22-2019 Utlån av båthenger til jr EM                                                                        
NR kommer antagelig til å spørre om å få bruke DR båthenger til jr EM. 
Henrik vil kjøre hengeren. NR må betale for kjøringen. Vi tar ikke betalt for 
bruk av hengeren. 

23-2019 Øyvind Leirset 3. og 4.juni med firmakollegaer                                           
Han ønsker ha en trening i klubben for maks 8 personer fra firmaet NVE der 
han jobber den 3. Og 4.juni. Det er på dagtid og de vil trenge en følgebåt. De
kan få bruke Nr. 17 – 4X og 2X coastel-båten. Hører med Øyvind hva han 
synes om ev betaling.                                          

24-2019 17.mai feiring i roersalen                                                                               
Vi holder tradisjonen med å samles etter barnetoget med smørbrød, kaker, 
kaffe og brus. Tale for dagen og sang Ja, vi elsker. Beate ber de aktive om å 
rigge bord og stoler i roersalen den 16.mai fra kl 17. Laila tar ansvaret for at 
bordene blir pyntet. Oddmund blir med og pynter. Laila snakker med Jan 
Paulsen (30.april) og bedt ham om å kontakte NorgesCatering med opplegg 
som tidligere 17.mai. Jan Paulsen tar seg av pynting med løv og flagg 
utenfor hoveddøren. De som kan etter 17.mai-feiringen i roersalen, blir med i
Borgertoget som starter fra Strømsø Torg kl 13. De som går i toget blir med 

Beate/Laila



og rydder vekk bord og stoler. Laila tar pakking av pynteutstyret.

25-2019 NorgesCatering – DR bruk av 1 stk bod til regattautstyr                            
Vi ber Jan Paulsen om å konferere med leietaker Sørby om vi kan få bruke 
den ene boden ute på terrassen til regattautstyr – der vi har de gamle årene 
fra ulike klubber.                                                                                                

Eirik

26-2019 Digitalt arbeidsvertøy - Styrepakke                                                               
Eirik har undersøkt et digitalt arbeidsverktøy for deling av dokumenter og 
regneark. Kjøp av billigpakken koster kr 2.500 i året. Mener det er veldig bra 
for DRCR. Har et digitalt medlemsregister som følger reglene i EU. Systemet
er bedre for lisensen. Det nye registeret i NIF bedre enn tidligere. Vi 
fakturerer ikke med NIF-systemet. Lisensen for 2019 er sendt inn. Eirik og 
Hans Petter ser på dette til høsten.         

Eirik/Hans 
Petter

27-2019 Økonomi                                                                                                         
Pr 29.4 er inntektene 654.000 inkl gaven fra Jonsson på kr 200.000. kr 
218.000 er brukt.                                                                                         
Isachsen ville at kr 5.000 av pengene de sponset DRCR  skal gå til klubben. 
Klubben har fått kr 5.000 fra Menu til DRCR. Oddmund er ikke sikker på om 
detter er med i budsjettet                                                                                  

Hans Petter

      

28-2019 Treningsutstyr – ny/brukt leggpress                                                             
Hans Petter forslo å kjøpe ny/brukt leggpress ”Gym 2000” for kr 8.000 + 
mva. Den store benpresseapparatet som vi kjøpte for kr 10.000 selges for kr
8.000. Den gamle hvite demonteres – tar vare på lodd etc som kan brukes til
annet. 

Hans Petter 

Jan Erik         

29-2019 Klubbhusets fremtid                                                                         
Oddmund og Arne har undersøkt litt med kommunen/politikere vedrørende 
spørsmålet om DR kan være i Lilleparken også i fremtiden. De har stilt 
samme spørsmål til to Høyrepolitikerne. Disse to hadde veldig forskjellig 
svar/meninger. En mente at det er kommersielle krefter i sving og at DR er 
en propp i forbindelse med utviklingen. Det er er ikke aktuelt å flytte til 
Gulskogen før veipakka er i orden. Den andre høyrepolitikeren mente at DR 
er en kulturbærer og at man ikke kan angripe Parken. Mdg vil at DR skal 
være i Lilleparken. Oddmund og Arne skal snakke med en AP politiker 
tirsdag 30.4.                                                                                                      
Hva med Tinghuset som skal bygges over gaten? Vi må spørre Drammen 
Eiendom om å få en utvidelse/forlengelse av leiekontrakten så snart som 
mulig. DR bør sette ned en gruppe igjen som må jobbe med denne saken. 

Beate

18-2019 Oppfølging av årsmøtesaken om stiftelsesdatoen                                      
Oddmund har studert Loven og gikk gjennom de punkter som er relevante 
for saken.

78-2018 Hjertestarten                                                                                                
Jon Andre opplyser at puter er byttet og at neste bytte er i 2020.

11-2019 Søknad om midler                                                                                        
Vi søker Einar Juels Legat om midler til 2X. Frist 3.mai.  Sjekker om det er 
andre steder vi bør søke.

Laiia

Orienteringssaker

30-2019 Orientering fra styremedlemmene                                                              
a) Hussjef.  1) Det som står igjen av utvendig maling/oppussing er: Hvit 



murvegg mot parkeringsplassen, terrassen mot Lilleparken, skal kfr med 
Jan Paulsen. 2) Nøkkelkortsystemet vi har beholdes. Vi må ”tømme” og 
legge alle som skal ha nøkkelkort inn igjen på nytt. Eirik, Olav og Jan Erik 
ser på dette.                                                                                                    
b) Materialsjef.  1) Bakken Motor skal sendes regning kr 5.000 som takk for
at det står Bakken Motor på våre motorer. 2) Gulvet i båthallen må det 
gjøres noe med. Henrik kan muligens få sponset epoxybelegg   3) 
Styrerommet trenger en oppussing. Male tretaket ++. Diskuteres på neste 
styremøte. 4) Båtmateriell drøftes når budsjettet fra DRCR foreligger – 
neste styremøte.                                                                                             
c) Rosjef.  1) Vannføring er nå 700. I fjor stoppet vi med 750-regel. Flo og 
fjære påvirker. Alltid følgebåt. Alltid lagbåter. Gr 1 vurderes fra dag til dag – 
lagbåt vurderes av trener. Gr 2 750 grense. Gr 3 ikke ut i båt.                    2)
Sorø 2019 – egenandel roer kr 2.800 (samme som i fjor) Antagelig flere i år
enn i fjor. Alle er påmeldt.  3) NR har 40% rabattavtale på M-sko. 4) Omtale
i DT fra DRCR med rosjef og trener Tom lagt ut på FB. En negativ 
kommentar her bør ikke forekomme. Slikt skal tas direkte                            
d) Kasserer. Ingen saker.                                                                                
e) Sekretær. De som dusjer ber om at dusjhodene får et forlengende 
mellomstykke. Laila hører om Ragnar kan gjøre dette.                                  
f)  Nestleder.                                                                                                   
g) Leder. Intet å tilføye.

            

Hans 
Petter

Neste styremøte er tirsdag 21.mai 2019 kl 18:30       Ref: L.K.Rønnholm   
02.05.19                                                         


