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Stiftet 12.juni 1924                                                      Medlem av Norges Roforbund 

MØTEREFERAT NR 04-2020    DATO: 10.03.2020 kl 18:00 – 19:15/22:00 

    

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

Ikke til stede: Kristine Bjerknes (katantene) og Per Haugerud (utenlands). 

 Neste møte er møte mandag 30.mars kl 18:00 

Saksnr  Vedtakssaker  Ansvar   

001‐2020  Erfaringsoverføring og gjennomgang av oppgaver i styret.                       
Postgangen i roklubben: Avtroppende leder Eirik og påtroppende leder 
Fredrik møtes særskilt og ser nærmere på postgangen i roklubben.                
Sak 005-2020 Innrapportering til NIF: Fredrik og Eirik møtes, se ovenfor og 
går gjennom samt overfører tilgang til SportsAdmin, slik at rapportering til 
NIF kan skje innen fristen 30.april.   

Eirik har mottatt en søknad fra OSI (Oslo Studentene) som ønsker å ha en 
treningssamling med overnatting i Drammen Roklubb en helg, 2 netter for ca 
16 studenter. De skal ro åtter. Enten helgen 21/22.mars eller 28/29.mars. De 
kan få OK til å bruke klubben (ikke treningsrommet), må overnatte et annet 
sted. De må ha egen båt og følgebåt. DR kan tilby å undersøke pris på 
hotell (Oddmund).     

Beate refererte fra styremøte i Vestfold Rokrets 2.mars. KM i Horten 
Roklubb førstkommende helg er avlyst. Årsmøtet i Vestfold Rokrets tirsdag  
31.mars kl 18:30 i Tønsberg Roklubb skal behandle forslag til hvordan 
organisere Vestfold Rokrets fremover, da det er problemer med å skaffe folk 
til å lede kretsen. Klubbene har nok med seg selv. Under møtereferatets 
punkt 4 Hva vil vi med kretsen/kraftsenter – tas dette opp med 3 alternative 
løsninger.  Drammen Roklubb støtter forslaget om å erstatte styret i Vestfold 
Rokrets med ordning der ledelsen (leder og rosjef) i hver av klubbene 
kommer sammen 1 gang per halvår og blir enige om samlinger for klubbene. 
Økonomien må organiseres på en ordentlig og oversiktlig måte. Beate og 
antagelig Fredrik møter i årsmøtet til Vestfold Rokrets.             

Vestfold mangler en kraftsenterleder. Det er ingen som er villig til å bli leder. 

Klubbantrekk: Det har blitt interesse for å få på plass en beskrivelse av et 
antrekk i klubbfarger for begge kjønn. Olav Kallerud lager et utkast til 
beskrivelse av et antrekk med utgangspunkt i det som en gang var 
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klubbantrekk for menn. Sort jakke – innsvingt for kvinner? 

Sak 102-2019 Salg av 2 båter. Begge båter a)nr 17 -  Stämpfli 4X/4- i 
vektklasse 85-90 i lyst tre og b)nr. 37 1X+ Hasle Trim i plast  selges rimelig 
til Randsfjorden roklubb.       

Norges Roforbunds Harald Kråkenes-medalje til Diana Hoff er gitt til Fredrik 
på årsmøtet. Utdelingen av medaljen foretas under 17.mai-sammenkomsten 
i roklubbens festlokaler etter barnetoget så fremt Diana Hoff kommer.             

 

Hans Petter 

 

Fredrik 

002‐2020  Godkjent referat fra styremøtet 13.februar 2020.    

003‐2020  Protokoll fra årsmøtet – Lov for godkjenning til DIR                                   
Protokollen fra årsmøtet samt et tillegg i etterkant av endringer av medlem til 
Kontrollutvalget og Lovutvalget er undertegnet av Stein Hoff og Espen 
Bergeli. Protokoll med Loven og Vedtaket om stiftelsesdatoen er oversendt 
til Drammen Idrettsråd den 9.mars for godkjenning.    

Laila   

004‐2020  Markering av 100 års-dagen til æresmedlem Cecilie Resch                       
Klubbens nye leder Fredrik Bekken møtte 100 års jublianten og 
æresmedlemmet Cecilie Resch på hennes bursdag onsdag 4.mars. De 
hadde en lang samtale, og Fredrik kan bekrefte at Cecilie er genuint opptatt 
av roing og Drammen Roklubb. Hun var spesielt interessert i å høre om 
roingens utvikling de siste årene og om hvordan miljøet i klubben er i dag. 
Hun lurte på om jentene ble ivaretatt og ble veldig glad, da jeg kunne 
bekrefte at vi hadde mange aktive jenter og et flott miljø.                             
Fredrik overrakte blomster og hilsninger fra hele klubben og hun ble veldig 
rørt da han fortalte at ”onsdagsgjengen” sang bursdagsangen for henne på 
dagen hennes. Fredrik skulle hilse alle medlemmer og takke så mye for opp-
merksomheten. Fredrik fortalte om et veldig flott og rørende møte for en 
fersk leder. Cecilies kontaktperson og nevø fortalte etterpå til Fredrik at han 
var den første ikke-familie person som hadde fått besøke Cecilie de siste 10 
årene. 

Aud Sandengen hadde skrevet en hyllest til Cecilie - stifteren av DKR som 
stod i DT på dagen hennes. Denne omtalen ble lagt ut på klubbens hjemme-
side. 

Fredrik 

 

 

005‐2020  Innrapportering til NIF                                                                                 
Se sak 001-2020 Eirik gir Fredrik tilgang til SportsAdmin og setter ham inn i 
hvordan rapporteringen gjøres.                                   

Fredrik   

100‐2019  Løfteanordning fra 1.etg til 2.etg i utleiedelen.                                             
Vi trenger en løfteanordning i utleiedelen. Eirik innhenter priser. 

 Eirik   

086‐2019  Fyringsutgifter pkt 4 -Oppvarming i klubbdelen og utleiedelen.                
Gjennomgang av ventilasjonsanlegget med Håkon Røine, Jan Paulsen og 
Oddmund Bøhn. Videre fremdrift: Noen praktiske grep kan gjøres med 
eksisterende anlegg ved å endre styringsmekanismen av anlegget. I dag 
kan hvem som helst sette i gang vifteanlegget og da starter det i hele bygget 
– både treningsdelen og utleiedelen. Oddmund følger opp og kontakter Jan 
Paulsen. 

Oddmund   

006‐2020  Reiseutgifter for Bjørnar Leirseth                                                                  
Bjørnar Leirtseth har deltatt på trenerkurs i Stavanger. Vi betaler hans 
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reiseutgifter med kr 3.169,-.  

007‐2020  Salg av båt til Tor Alsand                                                                                
Nr. 54 Spleis Empacher trebåt 2- med årer kr 7.000 – til Tor Alsand                 
Nr. 7 Stämpfli? 1980 plast/tre1X selges til Håkon Hansen – sees nærmere 
på.                                                                         

Hans Petter   

007 ‐ 2020 Støvsugerslange – kjøpe ny                                                                          
Utsettes til neste møte. 

Hans Petter   

008‐2020  Lisenser.                                                                                                           
Lisensen med kr 250 ligger i treningsavgiften. Når treningsavgiften er betalt 
skal dette registreres i SportsAdmin. En må være lisensansvarlig. Fredrik og 
Eirik ser på dette så snart Fredrik har fått tilgang til SportsAdmin.                    

Fredrik/ Eirik/ 

Beate 

 

009‐2020  DRCR – Overføring til regattakonto                                                               
DRCR har fått overført kr 30.000 til regattakontoen. 2 flytende sponsor-
reklame er bestilt. 

Hans Petter   

010‐2020  Laktatmåling                                                                                             
Utsettes til neste møte. 

 

   

011‐2020  Kjøp av 1X trim                                                                                                 
Utsettes til neste møte. 

   

012‐2020  Uvedkommende i treningsrommet                                                                 
Utsettes til neste møte. 

   

013‐2020  Sønstrød Foto                                                                                                               

Det er avtalt fotografering torsdag 12.mars for:                                                     

Æresmedlem Hans Petter Rasmussen – 2020                                                         

Avtroppende leder Eirik Hexeberg Henriksen – 2018‐2020 

9 av formannsbilder i trappen opp til selskapslokalene nærmest vinduet er 

skadet og må få ny passe par tout og lignende. 

 

 

 

 

Laila 

 

  Orienteringssaker         

  Orientering fra styremedlemmene.                                                              

Møtet ble så markert med at avtroppende leder Eirik overrakte påtroppende 
leder Fredrik lederklubben. Deretter ble det snitter, eplekake med is etc 

  

  Neste styremøtet mandag den 30.mars 2020 kl 18:00. Ref LKR 14.03.20   

 

 

 

 


