
Bestyrelsesmøde i Sorø Roklub tirsdag 11. juni 2014 kl. 19.45 – efter træning. 

 

Til stede: Arnold Pedersen, Birgit Juel-Hansen, Bjarne Hjorth, Jane Steensberg, Gert Busk og 

undertegnede. 

Afbud:  Martin Köster. 

Gæster:  Andreas Sloth, Ida Langkjær, Jens Albert Graudal og Ole Hyllekvist Jørgensen. 

 

R E F E R A T 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet 14.04.14. 

       Godkendt. 

 

2. Status på medlemstil- og afgang. Herunder status på økonomien i forhold til budgettet. 

            Retningslinier for økonomi ved juniorers deltagelse i kaproninger i indland samt ved del- 

            tagelse i repræsentative opgaver. 

            Status på ansøgninger / tilskud mv. 

            TalentSport Sorø, Sorø ordningen, JyllandsPosten, Fonden ”Sjællandske Medier”. 

              

            Holdning til mulighed for indtjening af penge til klubben ved at medlemmerne deltager i 

            landsindsamlinger og derigennem tjene penge til aktiviteter i klubben? 

            Medlemstilgang på 18.  

            Lige pt. har vi indestående i heholdsvis Dansk Bank og Nordea: 270.000 kr. 

            Retningslinier blev drøftet: det erindtil videre bestyrelsens holdning at klubben betaler de  

            Udgifter der er forbundet med junior-roers udtagelse til og deltagelse i repræsentative op- 

            gaver: JNM, JEM, JWM samt for træners deltagelse. Det eksisterende regelsæt drøftes og 

            ajourføres på kommende bestyrelsesmøde. 

 

3. Drøftelse af tiltag til fremme af medlemstrivsel: nye unge og voksne, ungdomsroere, kapro- 

      ere i alle aldre og samt morgen- og motionsroere. 

      Sociale arrangementer (Laila Hjorth, Jens Eriksen og Peter Langkjær)– roning på tværs af 

      køn og alder. 

      Roning i fremmede farvande – genbesøg i Næstved, landslejr mv. 

      Alle medlemmer har ansvar for trivsel medlemmerne imellem. Medlemmer må selv byde ind  

      og tage aktivt del i træning og øvrige aktiviteter i klubben – byde ind og være aktiv for at 

      blive en del af træningsfællesskabet og det sociale fællesskab. 

      Det er vigtigt at have øje for medlemstrivslen – specielt omkring de unge medlemmer. 

      Bl.a. blev drøftet, at det er ønskeligt med hjælp fra de voksne roere mandage og ons- 

      dage, når ungdomsroerne kommer ind med gigbåde og outriggede båd. Voksenhjælpen 

      sikrer, at bådene sikkert og hurtigt kommer på land, derved bliver der plads til at de voksne 

      kan lægge årer ud og sætte både ud til aftentræningen.  

      I forbindelse med dette blev mulighed for at de unge bader i søen i forlængelse af træningen 

      drøftet. De unge må bade under følgende vilkår: 

      alle både skal være kommet ind, det skal foregå stille og roligt.  Ingen skubben, ingen løben,  

      ingen hovedspring fra broen. Husk håndklæde med ud på broen, så vi undgår vand på gulv i 

     bådhal 1og i omklædningsrum. Hvis gulvene bliver våde, skal der straks tørres op af sikker- 

     hedshensyn. 

      



4. Drøftelse af hvordan vi bedst muligt tilrettelægger anvendelse af klubbens materiel – 

fordeling af materiel (ungdoms- og voksenbåde). Bjarne Hjorth. 

      Jun. drenge ror i ”To op” – flere hold vil gerne ro i den! 

      Der er mulighed for at sætte db.rigge på ”Athen”, så jun. drengene kan ro i den. Jun. pigerne 

      kan måske ro i ”Isfuglen”? 

      I 8GP skal der bruges flere db. scullere – kunne vi tage ”24” og ”Sejrskringlen” i brug?  

      Måske er der andre løsninger? 

      Bestyrelsen besluttede,  

      at lægge et vist niveau og træningsindsats til grund for, hvem der skal have mulighed for at  

      træne og ro kaproning i bådene. Roernes vægt skal matche den vægt, som den enkelte båd 

      er beregnet til, 

      at der lægges et vist niveau og træningsindsats til grund for træning i ungdomsbådene  

     ”Sejrskringlen” og ”24”, som primært er forbeholdt de unge kaproere, der træner regel- 

      mæssigt under kaproningschefens ledelse. 

      Træning og kaproning i Filippi og Empacher er forbeholdt jun. B og opefter under forud- 

      sætning af et vist niveau og træningsindsats.  

      Bestyrelsen kan med skyldigt hensyn til bådparken og antallet af voksne kaproere (seniorer  

      og masters) blive nødt til at prioritere fordeling af kaproningsmateriellet til brug for voksne:   

      en primær båd, en sekundær båd, som måske ikke er den sidste nye og en tertiær båd – hele 

      tiden med det hensyn til at give plads for den /de talentfulde kaproer fra junior B og opefter.  

      Det hele skal foregå med skyldigt hensyn til de implicerede parter.  

     I forbindelse med benyttelse af materiel til kaproninger kan bådtrailerens  kapacitet medføre      

     at flere hold må tåle at dele både ved kaproningen, hvorfor de så forudgående skal have mu- 

     lighed for at træne i den ”nye båd” op til kaproningen.          

      

5.   Status på ”24 timers roning” – resultat. Vi har tilbage at afholde et fælles arrangement med 

      De 11 forældre og hjælpere fra klubben. Hvilke ideer har vi og hvornår? 

      Udsat. 

 

6.   Status på ”involvering af medlemmer i løsning af ugentlige / månedlige opgaver” samt    

      ”Træningshal samt Skolesamarbejde herunder afvikling af landsfinale i ”Danmarks stærk- 

      este klasse” i Sorø Hallen 17.06.14.  

      Edon-både 2. – 4. juni 2014 samt 30.juni til 2. juli 2014 (Verdensmesterskole). 

      Taget til efterretning. 

 

7. Status på Sorø Regattaen og JNM 5. – 6. juli 2014. 

      Udvendig vask på østsiden til opvask mv. for campisterne. Kort over området. Plakat. 

      Norske klubber afholder træningslejr på Sorø sø i uge 27 – indkvarteres på Ankerhus. 

      Regattakiosk, øvrige opgaver som medlemmer af klubben løser. 

      Det er et større og omkostningskrævende projekt at få sat vask med varmt og koldt vand op  

      på østsiden af klubben. Muligheden for at henvise campisterne fra ”Carlsens Plæne” til at 

      vaske op i køkken på Sorø Kultur-& Fritidscenter undersøges. 

 

8.   Orienteringssager: TalentSport, Sorø Kultur- og Fritidscenter, Sorø Sportsråd mv.  

       Udsat. 

9.   Evt. fastsættelse af næste møde           Kalender for tiden frem til september 2014 følger. 

      Nyt bestyrelsesmøde afholdes efter bekendtgørelse om udtagelse til JWM 10.07.14. 

     Indkøb af nye toiletspande: Birgit påtager sig opgaven. 



     Ungdomsroerne holder ferie i uge 28 og 29 – ingen ungdomsroning mandage og onsdage. 

    19.06.14 Referat Merete Leisted Busk 

   

 

 

 


