
Referat af bestyrelsesmøde i Sorø Rokklub 18-12-2017 
 
Afbud: Ingen 
Til stede: Lene, Peter C., Bjarne, Peter L., Birgit, Sara, Ulla, Eva 
 

1. Godkendelse af referat fra generalforsamling 16-11-2017  
er godkendt. 
 

2. Bemærkninger til dagsorden/opfølgning fra sidst 
Bjarne har undersøgt Spotify. Det koster 100 kr – bestilles i 3 mdr 
2 Brændstofkort er bestilt 
Termokander købes i januar 
Peter C har fundet og køber tastatur 
Peter C har kontakt og aftaler med Morten Hallgren omkring reparation af både 
Peter L. booker lokaler på værket til Roskilde roeres træningslejr i påsken. 

 
3. 3.1 Formand Bjarne: 

Velkommen til Lene Pålsson som ny kasserer 
 
Jubilæum  
planlægges på følgende datoer: 
25.marts 2018 kl. 12.00 Officiel DFiR standerhejsning  
 
30. juni 2018 kl. 13.00 – 15.00 Officiel 100 års jubilæums reception - om aftenen fest for alle 
med tilknytning til Sorø Roklub – også tidligere medlemmer. 
 
Jubilæumsskrift er i gang. Bjarne er tovholder på dette udvalg. 
 
Jubilæumsudvalg nedsættes i januar måned 2018 
 
3.2 Næstformand Ulla: 
Der er indkøbt 2 nye både Fillipi Pige dobbeltsculler og en Empacher singlesculler. 
 
Håndvægte indkøbes snarest. Peter C sender link med forslag på mail.  
 
Spejle monteres på væggen ved vasken i træningslokalet. Peter C. indhenter tilbud på 3 spejle 
a´ 1x2 meter.  

 
3.3 Kasserer Lene: 

Kvartalsregnskab udleveret til opfølgning på budget 
 

3.4 Kaproningschef Peter L: 
På baggrund af konkret forespørgsel besluttes det af et flertal i bestyrelsen, at tidligere 
roere, der ikke mere er medlem af Sorø Roklub tilbydes 1 x træning i juleferien. Alle er altid 
velkomne til at komme forbi til kaffe. 
 

3.5 Ro-chef Birgit: 
Arbejder videre med at udvikle de unge til næste hold 



 
Køber de rekvisitter der er brug for til træning. 
 

3.6 Husforvalter Eva: 
Følger op på ”to do” listen på opslagstavlen.  
Planlægger malerweekender til omklædningsrum 
Peter C oplyser at det er muligt at skifte ovenlysplexiplader til en overkommelig pris. 
Vurderes nærmere i det nye år.  
 

3.7 Materielforvalter Peter C.: 
Megafon med oplader købes 
Sko indkøbes. Ulla og Peter C. tæller op hvor mange der skal købes. 
Samle-velcrobånd indkøbes 
Prisen på redningsveste uden strop undersøges. Ulla har en kontakt.  
 
Gamle redningsveste gennemgås mellem jul og nytår. Peter L. og Bjarne hjælper. 
 

3.8  Eventuelt  
Birgit oplyser at Sorøs to 8.gp hold ligger på hhv 1. og 2. plads i 2. runde og 4 gp holdet 
ligger nr. 3.  
 
Mødedato for planlægning af Jubilæum: 22. januar 2018 kl. 18.00 
 
Mødedato for næste bestyrelsesmøde: 12. februar 2018 kl. 18:00  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


