
Referat af bestyrelsesmøde Sorø Roklub 15-08-2017 
 
Afbud: Ingen afbud 
Til stede: Bjarne, Peter L., Peter C., Birgit, Sara, Ulla, Lars, Eva 
Referent: Eva Poulsen 
 
1.  Bemærkninger til dagsorden 
Ingen bemærkninger 
 
2. Godkendelse af referat fra 01-06-2017 
Godkendt 
 
3. Indlæg fra bestyrelsesmedlemmer 
 
3.1 Formand; Bjarne: 
Kanindåb holdes 16/9-17 kl. 13.00. Tovholder Sara – evt. Mølvig som Kong Neptun 
 
Standerstrygning bliver den 28/10-2017. Lodtrækning kl.12.00 og roning kl. 13.00. Tovholder er Ulla 
og Peter L. 
 
Brændstofkort; Bjarne står som kortholder. Der vælges en kæde med mange stationer.  
 
Generalforsamling 16/11-2017 kl. 19.30.  
Efter generalforsamlingen afholdes et strategimøde for klubben.  
 
Medlemsmøde 
 afholdes omkring brugen af roklubbens lokaler. Respekt for ting og hinanden.  
 
Peter L. og Sara aftaler vejledning til de unge omkring både, hvordan de håndteres. Der tænkes nyt i 
forhold til oprydning når der har været nogle afsted til regattaer mm. 
 
100 års jubilæum i klubben 11.juli 2018 
Bjarne har søgt om den officielle standerhejsning i 2018.  
Eva skriver på Facebook og til hjemmesiden og efterlyser ideer til jubilæet.  Udvalg nedsættes i 
forhold til 1) presse 2) fest 3) event.  
Brainstorming den 25. oktober kl.18.30 
 
3.2 Næstformand; Ulla  
Der er ønske om nye ro-ure i forhold til træning af de unge.  
Peter L. sender opfordring til tidligere roere om at aflevere deres ro-ure.  
 
Der bliver skrevet pressemeddelelse efter hvert stævne. Der bliver sendt til pressen, det bliver slået op 
på hjemmesiden og på Facebook. 
 
3.2 Kasserer; Lars 
Oversigt over bankbeholdning udleveres. Der efterlyses et budget, hvor de enkelte konti er synlige.  
 
Budgettet for byggeriet holder.  



 
Kontingentet foreslås hævet med 3-4 % årligt. Lars laver et forslag til kontingent og 
indmeldelsesgebyr.  
 
Det er vigtigt at få sat penge af til vedligeholdelse.  
 
Send oversigt til Lars over forventede udgifter for resten af året.  
 
3.4 Kaproningschef Peter L. 
Der er en del kaproninger det næste stykke tid. DM, skole- og begynderkaproning.  
 
Der er ønske om en pige letvægts-db-sculler. Besluttes at sætte lidt i bero pt.  
 
Ulla er gået ind i trænerteamet omkring de unge sammen med Christian. 
 
Der er mange unge i Saras gruppe, hun modtager gerne hjælp til træning. 
 
3.5 Ro-chef, Birgit 
Diabetesforeningen har spurgt om vil sælge lodder og tjene penge til klubben. Sara spørger i sin 
gruppe om der er interesse.  
 
Ungdomsroerne har holdt ferie og vender tilbage nu. 
 
Begynderkaproning skal annonceres. De unge har hjulpet i Menu som har tilbudt at komme og grille 
pølser til et arrangement – evt. begynderkaproning hvor der er mange deltagere og tilskuere. 
 
3.6 Husforvalter Eva  
Der er ønsker om flere forbedringer/opfriskning af lokaler i klubben: 

- Omklædningsrum – maling 
- Vinduer i omklædningsrum 
- Bestyrelseslokalet – andre formål med rummet? 
- Fliser ved vores tilbygning 
- Filter til udluftning – termostat og føler i lokalet samt isolering af loftrummet 
- Facaden på klublokalet – Uffe har fået penge fra kommunen til udskiftning 
- Bådebro skal repareres 
- Ønske om hylde ved musikanlægget 
- Måtte til træningslokalet ved håndvægte – Bjarne finder pris på måtte. 
- Opsætning af udslagsvask med stænkplade i træningslokalet 

 
Der indkaldes til særskilt møde omkring forbedringer i klubben – hænger sammen med strategimødet. 
 
3.7 Materielforvalter; Peter C. 
Ønsker en PC skærm/fjernsyn til klublokalet til undervisningsbrug. Indkøb afventer færdiggørelse af 
ventilationsanlæg. 
 
Peter køber en værktøjskasse til klubben som opbevares i bestyrelseslokalet. 
 
Peter får 15.000 til reservedele og sko  
 



Der er ønske om nye håndvægte til træningslokalet. 
Der er for få der har stort kørekort, så kørsel med trailer hænger på de samme personer. Kørslen skal 
planlægges fremover. Peter L. planlægger.  
 
3.8 Eventuelt  
Det foreslås at der fremover skrives beslutningsreferat. 
 
Bestyrelsen mødes uformelt sidste mandag i måneden kl. 19.30 – første gang 28/8-2017 
 
Birgit undersøger hvad det koster at trykke jubilæumsbog.  
 
3.9 Nyt Møde 
Næste møde 2. november 2017 
 
 
 
Referent Eva Poulsen 
 
 
 
 
 
 
 
 


