
Referat af bestyrelsesmøde Sorø Roklub den 01-06-2017   

Til stede: Bjarne, Lars, Peter R., Peter L., Birgit, Ulla, Sara, Eva 

Ikke fremmødt: Ole 

Referent: Eva Poulsen  

Dagorden:  

1. Bemærkninger til dagsorden   

Ingen bemærkninger 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 23-02-2017  

Godkendt 

3. Indlæg fra de enkle bestyrelsesmedlemmer.  

3.1. Formand. Bjarne.   

Gulvbelægning i Klublokale; bestyrelsen beslutter at det skal være sort med hvide nister. 

Vi har indvielse af den nye træningssal den 24. juni kl. 12.00. Bjarne inviterer gæster. Vi serverer 

tapas/chips, sodavand og mousserende vin.  

Den nye dobbeltfirer døbes Jalmer. Birgit taler med Malene om at få klistermærke med bæver. 

Klubben har sommerferieaktivitet den 26-28 juni. Edon bådende er bestilt – Peter R. vil hente dem. Vi 

beder de unge om at dele flyer´s og plakater ud på skoler?  

Sorø Regatta den 1.- 2 juli. Bådene skal bæres over på plænen fredag eftermiddag. Kiosken sættes op 

fredag Klubben skal åbnes både lørdag og søndag kl. 6.00 for indvejning.  Birgit står for starterbørn og 

taler med Eva omkring antallet, så regatta kiosken er informeret.  Der er mange opgaver der skal 

varetages, så der er brug for alle hænder.  

3.2. Næstformand Ulla.   

Der er brug for en dialog med sejlklubben omkring færdsel på søen, for alles sikkerhed. Bjarne taler 

med deres formand. 

Der er søgt midler til en pige dbsculler fra Tuborgfonden, desværre negativt svar. Ulla fortsætter med at 

søge midler. Vil arbejde med klubbens netværk, forældre til de unge o.a. Ulla skriver opfordring på FB.  



Det er vigtigt at alle respekterer den bådfordeling der er sat af trænerteamet. Der er opslag ved 

computeren med angivelse af hvem der må benytte hvilke både. 

3.3. Kasserer Lars.  

I forhold til betaling for træningslejre, kaproning mm er der mulighed for at klubben kan vedtage at der 

skal indbetales et depositum inden deltagelse. De gældende regler gennemgås for revidering. Det er 

vigtigt at forældre er orienteret om regler og betaling. 

Udgifterne til regatta og kaproning bliver mindre end budgetteret. 

Der har været tilgang af medlemmer i det forgangne år. 

3.4. Kaproningschef Peter L.  

Trænerteamet har en ønskeliste i forhold til materiel. 1) letvægts db sculler – som Ulla er i gang med at 

søge midler til. 2) Artemis 85 rigges om til db sculler. 

Der er nye Fifa regler:  

• årene skal være ens 

• der må roes i egen klub-trikot ved blandede både 

• der kommer regler omkring reklame 

• letvægtsroerne må indveje deres reserve samtidig med de andre 

 

For Sorø Roklub var det et flot regatta i København 

 

I forbindelse med krus uddeling er der sendt lister ud og Peter har grupperet personerne, så det 

passer med overrækkelserne.  

 

Der er begynderkaproning til september. Jørgen Frederiksen fra Næstved Roklub plejer at være med 

til at arrangere det. 

Byggeprojekt: Budgettet holder. Det skyldes til dels at der er rigtig mange opgaver, der er varetaget af 

frivillig arbejdskraft.  Der bestilles nyt lydanlæg til den nye trænningshal. 

Søren fra kommunen har deltaget i byggemøder.  

3.5. Rochef Birgit.  

Der kommer 16-20 unge hver mandag og onsdag. Der kommer jævnligt nye til. Det er godt med 2 

motorbåde på vandet. I trænerteamet er der netop aftalt strategi og målsætning for de unge. 

Stevns har tilbudt at vi kan komme ned og ro coaster. 



 

3.6. Husforvalter. Eva Poulsen  

Der har været mange frivillige der har givet en hånd med i forhold til malerarbejde både inde og ude. 

Det er rigtig flot og betyder at vi til efterår/vinter kan satse på at male omklædningsrum, så vi er klar til 

100 års jubilæet.  

Kommunen har renset tagrenderne rundt på klubhuset. 

3.7. Materielforvalter Peter C.  

Der er bestilt reparation af trailer samt nyt næsehjul. 

Lysen-bilen bestilles hos Rene.  Ulla tilbyder at hente båd hjem.  

Det er vigtigt at roerne selv lærer at rigge deres både af og til. Det er vigtigt at der er respekt for 

materielet og alle har fået en grundig viden om hvor vigtigt det er at være omhyggelig.  

I forhold til værktøj til roerne vil det være godt at have noget basisværktøj i klubben. Kan være svært at 

holde samling på, derfor kunne et forslag være at roerne selv køber 10 og 13 nøgler.  

3.8. Ungdomsleder. Sara Hundstrup  

Ingen bemærkninger 

3.9. Instruktør Ole.   

Ikke til stede 

4. Evt.  

Ikke noget til eventuelt 

5. Dato for næste bestyrelsesmøde.  

Nyt møde 15. august 2017 

 

Således opfattet af referent Eva Poulsen 

 


