
      10. oktober 2014 

 

Bestyrelsesmøde i Sorø Roklub torsdag 9. oktober 2014 kl. 19.30 – 21.30 

 

R E F E R A T 

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

undertegnede. 

Afbud: Martin Köster. 

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

 

1.  Godkendelse af dagsordenen og godkendelse af referat fra mødet 16.09.14. 

      Dagsorden og referat blev godkendt. 

 

2.  Status på projekt træningshal efter mødet dags dato med Borgmester Gert Jørgensen, 

     Vibeke Solvang og Else-Marie Hedegaard Jensen 

      Placering, tidsplan og økonomi. 

     Konstruktivt møde. Primær løsning bygning af træningshal på området mellem Færøfor- 

     eningens hus og roklubben – sekundær løsning i eksisterende facilieter: ud- og ombygning. 

     Rk. er stor tak skyldig til alle, der gennem årene har arbejdet for denne sag. 

 

3.  Generalforsamling torsdag 13.11.14 kl. 19.30. Indkaldelse lægges på hjemmesiden. På valg er:      

     formand, kaproningschef og materialeforvalter.  Beretning 2014: indhold og udformning – års- 

     hæfte? 

     Regnskabet er under udarbejdelse og klargøring til revisorgennemgang. 

     Opbakning til årshæfte.  

      

4.  Opstart af vintertræningen i uge 43/44: træningstider hen over ugen samt sociale aktiviteter. 

     17.11.14 8GP vinterturnering – kl. 12.00 er frist for resultater 

     29.11.14 SM i ergometer, Næstved (tilmelding 17.11.14) 

     13.12.14 Euro slide Open, Gladsaxe (tilmelding 1.12.14)    

     31.01.15 DM i ergometer, Gladsaxe         

     Vi skal skabe plads til ”en aften”, hvor Astrid Steensberg fortæller om deltagelse i Youth 

     Olympic Games, f.eks. i uge 43. 

     En aften ”om sikkerhed under vintertræning”. 

     Vinter 4/8 GP 17.11, 15.12, 19.01.15, 16.02.15 og 16.03.15. Vi deltager med så mange som mu- 

     ligt.  

     En aften med Astrid Steensberg tirsdag 21. eller 28. oktober 2014 efter træning. 

     Rospinning begynder tirsdag 28.10.14: opstilling kl. 17.15. 17.30 – 18.30 rospinning + afspænd- 

     ing. 

     ”En aften med sikkerhed under vintertræning” afholdes inden vi går på vandet til foråret. Ori- 

    entering om færdselsregler og roretning mm på de forskellige områder skal opfriskes nu. Husk!  

     det enkelte bådhold skal være synligt - som minimum bør ”etten” bære neonfarvet påklædning. 

    Træningstider fra uge 43 og fremefter: 

    Mandage og onsdage: 16.30 – 17.30: Begynder + C, 17.30 – 18.30: Jun. B og A,     18.30 -:  

    Voksne ergometertræning samt styrke- og vægttræning 

    Tirsdage: 18.15 – 20.00: Gymnastik på Borgerskolen, 17.15 – 18.30: Opstilling + rospinning 

                    18.30 -: Ergometertræning samt styrke- og vægttræning 

   Torsdage:16.00 -: Styrke- og vægttræning (Nils Erlandsen), 18.00 -: Voksne træner i slide 



    Lørdage og søndage: 9.30 -: rotræning på vandet i store bådtyper, når vejr og vind tillader det 

    Alt. udendørs landtræning og ergometertræning.  

    Har du lyst, energi og tid til at arbejde med træning af unge, så meld dig på banen! 

    Hjælp din klub med at hjælpe de unge videre! 

 

5.  Drøftelse af ”vores ønsker” til roforbundet i forbindelse med kaproninger mv. i sæson 2015 

     Juniorer (TU Cup, Årgangsmesterskaber mv), voksne og masters (8GP mv.) 

     KU-møde 1.11.14 og Regattaarrangørmøde 2.11. 2014 

     Sorø Regattaen 4. – 5.07.2015, Begynderkaproningen ”Nordea Cup” 6. eller 13.09.2015. 

     Oplæg fra Bagsværd Roklub blev drøftet: vi satser på gennemførelse af sommer 8GP efter det 

     oprindelige koncept.  Vi er enige med Bagsværd i, at ændringer af kaproningsreglementet skal 

    foregå på demokratisk vi via hovedgeneralforsamlingen. Det er uheldigt, når KU hen over året 

    træffer forskellige reglementsændringer. Det er forvirrende for klubber og rodommere. 

 

6.  Skolesamarbejde i efteråret – vinteren. Hvad gør vi og hvem hjælper til? Ny skolereform. 

     Et par skoler har henvendt sig vedr. rotræning på land og på vandet. De skal have tilbagemeld- 

     ing. Vi afventer udspil fra Sorø Kommune om samarbejde som led i skolereformen. 

 

7.  Klubkaproning og standerstrygningsfest 25.10.14 

     Emner til Standerpokalen, emner til ”Fidus-pokalen” (Birgit) og ”Brasso-pokalen” (Merete). 

     Præmier til klubkaproningen: unge / voksne? 

     Medaljer indkøbes således at vi har mulighed for at dele kaproningen op i en unge og en voksen- 

     del: vægtet lodtrækning! Festudvalget inddrages omkring standerstrygningsfesten. 

     

8.  Evt. – herunder næste bestyrelsesmøde. 

     Bestyrelsesmøde afholdes mandag 6.11.14 : generalforsamlingen 13.11.14. kl. 19.30. 

     

NB! Vedr. møde 9.10.14 om træningshal er der behov for, at bestyrelsen taler sammen onsdag 

8.10.14 efter træning: hvad skal vi gå efter, tidsplan og økonomi. 

 

         Referat 10.10.14 / Merete 

 


