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Stiftet 12.juni 1924                                                      Medlem av Norges Roforbund 

MØTEREFERAT NR. 3-2020     DATO: 13.02.2020 kl 18:00 – 18:45 

    

Til stede: Eirik Hexeberg Henriksen, Oddmund Bøhn, Beate Pharo, Hans Petter Rasmussen, Jan Erik 
Heltne og Laila Kind Rønnholm.  

Ikke til stede: Olav Kallerud og Jon Andre Brurberg. 

 Neste møte er møte/av som må avtales med det nye styret så snart som mulig etter årsmøtet 
den 13.februar 2020  

Saksnr  Vedtakssaker  Ansvar   

99‐2019  Godkjent referat fra styremøtet 20.januar 2020.    

100‐2019  Løfteanordning fra 1.etg til 2.etg i utleiedelen.                                             
Jan Paulsen, Morten Adamsen og Eirik Hexeberg Henriksen danner en 
arbeidsgruppe for å se nærmere på behovet for en løfteanordning fra 1.etg 
til 2.etg i utleiedelen.  

Hans Petter/ 

Eirik 

 

 

101‐2019  Søknad om bruk av 8+ til trening og konkurranse.                                      
Pål Sandli søker om bruk av 8+ til trening og ev bruk i Master konkurranse i 
Linz-Østerrike i perioden 2.juni – 6.september 2020 med Stein Hoff DR 
sammen med roere fra Christiania Roklubb. DR samarbeid på Master-plan 
med CR har foregått i mange år.                                                                       
Eirik svarte Pål etter behandling i styremøtet 13.februar før årsmøtet. DR gir 
tillatelse til bruk av åtteren i Drammen, etter avtale med rosjef, gjerne en fast 
dag/tidspunkt. DR gir ikke tillatelse til å ta med båten til Linz, da klubben/ro-
utvalget ønsker å stille junior åtter i NM. 

Eirik   

102‐2019  Salg av 2 båter.                                                                                                 
Båtnr. 17 4X/- Stämpfli 85-90 vektkl fra 1990 i tre (lys) og                                
Båtnr. 37 1S+ Hasle Trim i plast                                                                        
selges.                                                                                                               

   

103‐2019  Leiekontrakt med Norgescatering Holding AS.                                            
I henhold til leiekontrakten justeres leien årlig hvert år pr 01.01 etter KPI 
10.januar med virkning fra 1.mars. Første gang er 01.03.20 i henhold til § 3 i 
Leiekontrakten.  Det blir 1,8% ca 300-400 per måned. Hans Petter orienterte 
om at det nå er gjort for 2020.  
 
Felleskostnader er inkludert utenom strøm, etter måler, i tillegg halvpart av 
måler for ventilasjonsanlegget. 
Internett faktureres med 1/2 part av månedlig faktura til oss. 

Hans Petter   
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104‐2019  Søknad om medlemskap.                                                                          
Beate bad om råd ifm en søknad om medlemskap/trening av eldre person 
som ikke har noen erfaring fra roing. Beate svarer at DR for tiden ikke har 
noe tilbud til eldre. 

Beate   

  Orienteringssaker     

  Orientering fra styremedlemmene.                                                             
Ingen runde blant styremedlemmene. 

  

  Neste styremøtet avtales etter årsmøtet den 13.februar 2020. Ref LKR 
23.02.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

            


