
Bestyrelsesmøde i Sorø Roklub tirsdag den 16. september 2014 kl. 19.30 – 22.15 

 

R E F E R A T 

 

Tilstede: Arnold Pedersen, Birgit Juel-Hansen, Bjarne Hjorth, Jane Steensberg, Gert Busk 

og undertegnede. 

Afbud: Martin Köster 

Gæster: Andreas Sloth, Ida Langkjær og Jens Graudal 

 

 

0.  Bemærkninger til dagsordenen. 

     Ingen. 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet 11.06.14. 

    Godkendt. 

 

2. Kort nyt: Status på træningshal – kommer vi overhovedet videre?  

    JNM og Sorø Regatta, Sportsråd og TalentSport Sorø samt Folkeoplysningsrådet. 

    Vedr. træningshallen: tilbagemelding fra mødet 8.08.14 med Sorø Kommune lader vente på sig. 

    TSS har bevilget 24.500 kr. til støtte for klubbens talentfulde jun. B og A-roere: deltagelse i re- 

    præsentative opgaver,  yderligere udvikling af talent mv. Øvrigt taget til efterretning.  

       

3. Status på økonomien: indtægter og udgifter i indeværende regnskabsår – slutter 30.09.14. 

    Regninger fra Roforbundet på forsikring, medlemskab for klub, junior- og seniormedlemmer  

    samt deltagerbetaling til JVM og Baltic Cup. 

    Anskaffelse af materiel – vore unge roere har opnået resultater, som der kan søges på! 

    Udgift til reparation af ”Narsil” og ”To op” forventes ikke at kunne afholdes i indeværende  

    regnskabsår. ”To op” er kørt til reparation 9.09.14. 

    Kassebeholdningen er omkring 390.000 kr.  

    Behov for anskaffelser: 1x Empacher og 2x – evt. brugt til voksne, tunge roere og på sigt større 

    større holdbåde. BH-J spørger Lars Bo om han har mulighed for at undersøge brugt-markedet  

    for 2x. Endvidere er der behov for reparation af spander i to træ db.scullere. 

    Mulige sponsorer til nyt materiel: lokale firmaer Multiline, Hørkram og altan.dk. Hertil kommer  

    pengeinstitutter og fonde. 

    Genoptages.  

     

4. Status på ungdomsroningen (ungeteamet), junior-roningen samt masters-og motionsroere.    

    herunder medlemmernes træning og  trivsel på alle niveauer og i alle grupper. Grundlag for 

    forbedringer – hvilke, hvordan og . . hvor skal vi sætte resourcer ind og hvor kommer de fra? 

    Drømmen er: samarbejde, involvering og engagement i et positivt fællesskab, hvor alle byder ind  

    med det, som de kan. 

    Hvordan undgår vi mobning af de unge, som vil ind i DRC? 

    Klubben søger at fastholde og styrke fællesskabet og samværet i klubben  med tilpasset træning  

    for alle (de unge ATRO).  

    Vi arbejder under vilkår af at de unge forlader lokalsamfundet efter ungdomsuddannelserne  

    for at uddanne sig i de større byer.  

    Der skal være plads til samvær og hygge i klubben sideløbende med målrettet træning. 

    Genoptages. 



  

5. Drøftelse af, hvordan vi fremadrettet håndterer skader på materiellet f.eks. ”Narsil” og ”To  

    op” – giver de anledning til ændringer: forbedringer og opstramninger på det sikkerhedsmæssige  

    område færdselsregler, synlighed og . . . 

    Opfriske gældende færdselsregler på søen med skyldigt hensyn til de øvrige brugere. Respektere 

    færdselsreglerne på søen – herunder på motorvejen” Bøgholm – Kongebroen. Midterbanen   

    skal være fri. Når du har passeret målstregen ved Skjolden, så ror du ned i bunden ved Konge- 

    broen og krydser over og ror op langs Skjolden og klubsiden.    

    Fra klubsiden kan du krydse ind på ”motorvejen” ved 1500,  1000, 750 og ved 500 meteren. 

    Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan nå at krydse inden de trænende både passerer, så vent til 

    de er roet forbi!  

    Vi skal være særlig obs på hinanden, når vi træner i områder, hvor vi ikke ”plejer” at træne: 

    roretning, følges på ud- og hjemturen – vi ror med uret! 

    Synlighed: brug neon-farvet tøj! Etteren: lån for en sikkerheds skyld en af de gule veste, som  

    hænger ved redningsvestene i bådhal 2. 

    Tag hensyn til hinanden og de øvrige søbrugere! Sørg for at orientere dig(etteren) bagud (ud- 

    kigspligten) så vi undgår ulykker! Vi er særlig sårbare, når vi træner i områder, hvor vi ikke 

    plejer at ro samt når trænerbåden ikke er på vandet. 

 

6. Indledende drøftelser af plan for efterår og vinter. 

    Klubkaproning og standerstrygning – hvornår?  

    Roskole 13. – 14. og 15. oktober – kontrakt med Forbundet. 

    Tirsdagstræning i gymnastiksalen og rospinning i klubben, ergometertræning for unge og voksne. 

    Generalforsamling: forslag torsdag den 13. november 2014 – beretning mv. 

    Skaffe plads til vintertræningen i klubben. Det har lange udsigter med træningshallen. 

    Vedligeholdelse af materiellet. 

    Til og med uge 40 (28.09.14) ror vi kl. 18.00 præcis. Fra og med uge 40 begynder daglig træ- 

    ning kl. 17.00. 

   ”Tirsdagsgymnastikken” begynder tirsdag 7.10.14 kl. 18.00 i gymnastiksalen på Sorø Borger- 

   skole. 13. – 14. og 15. oktober har vi Roskole (Ida L, Ida Br., Jakob og Jens m.fl. hjælper til). 

   ”Rospinning” begynder tirsdag 28.10.14 kl. 17.30 i bådhal 1.   

   Klubkaproning lørdag 25.10.14 kl. 13.00 (Birgit sætter opslag op) 

   Standerstrygningsfest lørdag 25.10.14 kl. 19.00 – jun. C – og yngre roere deltager i festen til 24. 

   00, hvor de skal afhentes af forældre i klubben. Tilmeldingsfrist er 22.10.14. 

   SR-Nyt er udkommet en gang i år – ingen har fulgt op på det – ingen har spurgt til det! 

   Materiellet: huk udluftning af både efter endt roning- åben de forskellige lemme. 

    

7. Skolesamarbejde i den kommende tid – hvad gør vi og hvem hjælper til? 

    Ny skolereform? 

    Udsat. 

 

8. Evt. Fastsættelse af bestyrelsesmøde: forslag tirsdag den 7. oktober 2014. 

    Bestyrelsesmøde afholdes torsdag 9. oktober 2014. 

                22.september 2014 

      Merete 

 

 


