
Stiftet 12.juni 1924                                                Medlem av Norges Roforbund

MØTEREFERAT NR. 04-2019 DATO: 21.05.2019 kl 18:30

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

 Ikke til stede: Henrik Masch

Neste møte: Neste møte tirsdag 25.juni 2019 kl 18:30

Saksnr Vedtakssaker Ansvar

31-2019 Godkjent referat fra styremøtet 21.mai 2019                                             

18-2019 Referat fra fellesmøtet styret/rådet om stiftelsesdatoen                            
Referatet fra felles styre-/rådsmøte tirsdag 30.april om stiftelsesdatoen er 
sendt alle møtedeltagerne og godkjent i styret. Oddmund minnet om at 
stiftelsesdatoen 12.juni 1924 endres per 29.april 2019 på brevark, logo, 
klubbens nettside m.m  Stiftelsesdatoen/klubbens bursdag 12.juni 1924 kan 
om ønskelig markeres. Loven må endres tilsvarende, men dette kan kun 
gjøres etter et årsmøtevedtak. Medlemmene må orienteres om ovenstående
nå. 

19-2019 Årsmøtet i Drammen idrettsråd onsdag 3.april 2019                                  
Laila Kind Rønnholm og Aud Sandengen representerte DR i Drammens 
Ballklubbs klubbhus. På grunn av kjønnskvoten (vi var to kvinner) fikk DR 
kun 1 stemmerett. Årsmøtet er det siste ordinære årsmøte i DIR. 
Sammenslåingen av idrettsrådene Drammen, Svelvik og Nedre Eiker vil skje
i februar 2020. Politikere i KIB – friluft, idrett og byliv: leder Fredrik Haaning, 
nestleder Ulf Erik Knudsen. Avdelingsleder idrett er Arve Haukelien Røren.   
Den årlige kommunale støtten kommer i uke 21 eller 22. Info legges ut 
17.mai. Totalt kr 2.150.000 i 2018 til alle klubber. Lokale aktivitetsmidler 
(LAM) utbetales primo juni og er en statlig aktivitetsstøtte til medlemsbaserte
lokale idrettslag og foreninger. Bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og 
frivillighet. Gjelder for ungdom 13-19 år.                                                           
Handlingsplan: Formål – DIR arbeider for best mulige forhold for idretten i 
kommunen. DIR er en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene 
og de kommunale myndigheter med styrende politiske organer, og mellom 
lagene og Buskerud Idrettskrets (BIK). (et utdrag) 

23-2019 Øyvind Leirset 3. og 4.juni med firmakollegaer                                           
NVE betaler 3.000 + mva for leie av båter og følgebåt til sitt 
treningsarrangement den 3 og 4 juni.

Hans Petter

24-2019 17.mai feiring i roersalen                                                                               
Tradisjonen med å samles i roersalen på 17.mai etter barnetoget med 

Oddmund/ 
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smørbrød, kaker, kaffe og brus er en fin måte å feire 17.mai på for klubbens 
medlemmer. Det er ingen festkomite som står for arrangementet etter at 
NorgesCatering tok seg av serveringen. Det er DR ved noen frivillige som 
står for rigging, pynting og nedrigging, vask av gulv. I år var det de aktive 
som tok rigging den 16.mai med Laila og noen av foreldrene som  pyntet. De
aktive, Laila  ++ tok oppryddingen inkl fjerning av pyntingen, vasket gulvet i 
roersalen 17.mai etter deltakelse i Borger-toget. Jan Paulsen tok seg av 
flaggheising og flaggfiring samt pynting ved inngangspartiet med bjørkeløv 
og flagg som han har gjort de siste 23 årene. Leder Eirik holdt 17.mai-talen 
og vi sang Ja, vi elsker.

Neste år er det stemning i styret for at DR tar seg av serveringen selv 
-kjøkkenet salg og opprydding kjøkken – dette må organiseres. 
Leiekontrakten med NorgesCatering gir oss muligheten for å drive kjøkkenet
selv denne dagen. Nettoinntektene ved salget går til DR. Nestleders ansvar. 

Borgertoget kl 13:00 – DR gikk som nr 5 i toget. Vi var en fin gjeng hvorav 
de aktive syntes godt i bybildet der 8 roere bar hver sin åre som en ”flagg”-
borg/på skrå. 

Laila/Beate

25-2019 NorgesCatering – DR bruk av 1 stk bod i utleiedelen til regattautstyr      
Jan Paulsen har snakket med leietaker Sørby om bruk av den ene boden 
ute på terrassen til DR regattautstyr. Det er i orden. Den venstre boden mot 
byen er vår. Til gjengjeld rydder DR begge bodene inkl  NorgesCatering´s 
saker. Laila organiserer jobben med de som trener på morgenene og avtaler
med Sørby. Vi må skaffe 2 hengelåser til ”vår” bod.                                         

Jan/Laila

26-2019 Digitalt arbeidsvertøy - Styrepakke                                                               
Det digitalt arbeidsverktøy for deling av dokumenter og regneark er klar til 
bruk.        

Eirik

28-2019 Treningsutstyr – ny/brukt leggpress                                                             
Ny/brukt leggpress ”Gym 2000” gul - kr 8.000 + mva er kjøpt og installert. 
Den hvite beinpresseapparatet er demontert og kan kanskje benyttes som 
nedtrekksapparat. Den store benpresseapparatet som vi kjøpte for kr 10.000
selges for kr 8.000. Venter med salget til vi er sikre på at ”Gym 2000” er 
sikker å bruke.

Hans Petter

      

29-2019 Klubbhusets fremtid                                                                                       
Oddmund møter Drammen Eiendom tirsdag 28.mai. Pål har foreslått å 
forhandle med kommunen om å få kjøpe tomten til en fornuftig pris ref 
Christiania Roklubb i Oslo som for noen år siden fikk kjøpe tomten/skjæret 
som ”Kongen” ligger på. De leiet tidligere.                                                        

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.

Oddmund    

57/90-

2018

Pokalskap – plassering                                                                                  
Jan Paulsen redegjorde for samtaler med leietaker NorgesCatering senest 
ved fornyelse av leiekontrakt i 2019. NC er tydelig på at det fine med 
roklubben er at det ikke er tydelig at roersalen er et klubblokale. De få 
gjenstandene som båt i taket, formannsbildene på veggene nede ved 
trappen er ikke dominerende/skjemmende for konfirmasjoner, bryllup etc. 
Pokalskap i roersalen er noe helt annet. Vi kan sette opp pokalskapet når vi 
selv bruker roersalen, men ikke når NC leier ut. Roklubben skiller seg 
positivt ut fra andre idrettslokaler som driver utleie med at det ikke er 

Jan/Laila
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pokalskap. Slik DR utleielokalene fremstår og har gjort det siden bygget var 
nytt, egner seg godt til utleie. 

Det ble vedtatt at pokalskap plasseres i styrerommet på yttervegg. Tidligere i
Drammens Roklub lokaler var alle pokaler utstilt i styrerommet. 
Utførelse/anskaffelse presenteres senere.

32-2019 Bygningsmessige oppgaver                                                                          
a) Montering av 3 takvinduer i klubbrom for juniorene:                                    
Jan Paulsen – vinduer er anskaffet, jobben utsatt til høsten                            
b) Utskifting av kjøkken i utleiedelen:                                                           
Jan Paulsen – jobben utsatt til høsten. Innhenter pristilbud fra forskjellige 
leverandører.  NorgesCatering betaler for innkjøpet. Riving av eks kjøkken 
kan utføres på dugnad.                                                                                     
Felles for begge prosjekter er at skolen/elevene tar begge jobbene i løpet av
en uke i nærheten av høstferien. Jan blir enig med NC når det også passer i 
forhold til utleien.                                                                                             
c) Jan Paulsen – utvendig murvegg mot parkeringsplassen. Torbjørn Stryken
har anbefalinger. Jan Erik møter Torbjørn for å se på hvordan veggen kan 
pusses. Mulig Anders Kihle kan ta det?                                                    

Jan

Jan Erik

33-2019 Alarmen i klubbdelen.                                                                                    
Klokken er skiftet. Til tross for det, gikk alarmen to ganger i perioden 14-15 
17.mai. Jan P fikk selskapet til å rette opp feilen. Perioden 6:00 – 23:00 er 
ikke alarmen på.

Jan Erik

34-2019 Vannforbruk – tivoli / DIR                                                                               
Hans Petter sender regning til DIR på vannforbruk for Tivoli i Parken. 50 m3 
a kr 60,- totalt kr 3.000 + mva. 

Jan Erik/      

Hans Petter

35-2019 Økonomi                                                                                                         
Hans Petter gikk gjennom regnskapet per 30.april 2019. Driftsresultat kr 
400.513. Regattaregnskapet går inn og ut av én konto. Nettoen flyttes over 
til regnskapet. Regnskapet for regattaen settes opp separat.                          

36-2019 Kjøp av båt                                                                                                      
I budsjettet er det avsatt midler til innkjøp av båt for junior damer 2x. 
Regattaens regnskapsmessige resultat er positivt. Det bestilles således en 
”Filippi” F13 2x/2- 65-75 kg  til kr 170.000 med tillegg av riggere – kr 5.000 
per rigger hos Thøgersen. 

Hans Petter/

Henrik

37-2019 Mulig dugnadsjobb – rydde Handelsstandens lokaler.                               
Henrik og Hans Petter er i dialog om mulig dugnadsjobb. Tidlig høst, rydde 
lokalene – vi må leie 2 containere. Flere blir med å se på jobben/utstyr som 
skal vekk om det blir aktuelt.

Henrik/ 

Hans Petter

38-2019 Jublileumsbok – 100 år 12.juni 2024                                                             
Oddmund kontakter Knut Arthur Norstad. Sjekker om sponsing av boken. 
Sjekker om Audun Knappen er aktuell som forfatter av klubbens historie fra 
1974/1987.

Oddmund

Orienteringssaker

39-2019 Orientering fra styremedlemmene                                                              
a) Hussjef.  Intet å tilføye.                                                                               
b) Materialsjef.  Ikke til stede.                                                                         
c) Rosjef.  Trener Tom har anskaffet og prøvd walki-talki Top com 
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Twintalken som koster kr 899 for et sett med 2 stk  - 
Kommunikasjonsplakke kan anskaffes, sjekk hvilken type som er best 
egnet for vårt bruk.  Årungenregattaen/NSR ble 1 dag avlyst. Regatta til 
helgen er Stokkevannet i Stavanger. Alle betaler for seg. Felles 
jubileumsmiddag om kvelden – 16 fra DR stiller. Kr 175,- per deltaker stiller,
DR betaler.  Helgen etter Stokkevannsregattaen er det uttaksløp i 1X på 
Årungen til jrVM. De beste sendes til VM. Nordisk går i Sarpsborg. Det blir 
ingen roskole i august, vi hadde en roskole for de nye primo mai.         d) 
Kasserer. Ingen saker.                                                                                    
e) Sekretær. Ragnar har sagt ja til å montere et forlengende stykke på 
dusjhodene – 4 hos jentene og 4 hos guttene. Laila har sendt 20 bilder fra 
dåpen av båten ”Richard Jonsson” til fru Inger Marie Bakke Jonsson.          
f)  Nestleder. Intet å tilføye.                                                                             
g) Leder. Intet å tilføye.

            

Neste styremøte er tirsdag 25.juni 2019 kl 18:30 Ref: L.K.R.  22.05.19      
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