
 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde Sorø Roklub 10-04-18 
 
Afbud: Eva 

Til stede: Bjarne, Peter C, Peter L, Birgit, Ulla, Lene, Sara lidt senere 

Referent: Lene 

 

1. Godkendelse af referat fra 12-02-18 
Godkendt. De aftalte tiltag foretaget bortset fra indkøb håndvægte (udsolgt indtil maj) 

 

2. Bemærkninger til dagsorden 

Godkendt 

 

3. Indlæg fra bestyrelsesmedlemmer 

 

3.1 Formand; Bjarne: 
Jan Preisler meddeler, at arbejdet med jubilæumsskriftet kører og der er styr på det. De bookede 

lokaler på Værkerne afmeldes (Birgti). Ulla har booket musikken. Birgit har forhåndsbooket maden 

fra Tee-Stedet. 

Stor ros fra alle sider til afviklingen af standerhejsningen. 

Roning efter vinterregler indtil vandtemperaturen når 10°C. Peter L. giver besked til Elsebeth om en 

reminder på hjemmesiden og på facebook. 

Persondataloven træder i kraft i løbet af kort tid, ikke så relevant for os, men Bjarne har sat sig ind i 

det og sørger for, at vi følger kravene. Mht. fysisk opbevaring af børneattester undersøger Bjarne, 

om vi skal have dem liggende, i så fald bør CPR-nummeret slettes efter godkendelse. 

Indmeldelsesblanket ligger nu på vores hjemmeside. 

 

3.2 Næstformand; Ulla: 
Oplægget til ny holdplan er gennemgået og godkendt. Vil blive offentliggjort snarest muligt og skal 

betragtes som guideline med generelle retningslinier for 'roer-status'. Kan løbende justeres af 

bestyrelsen efter behov. 

 

3.3 Kasserer; Lene: 
Kvartalsregnskabet er udskudt til gennemgang ved næstkommende mandagsmøde slut april. Lene 

sørger for at få ansøgt om udbetalingen af bevilling til gigbåden fra Velux Fonden/Friluftsrådet. 

 

3.4 Kaproningschef; Peter L: 
Veloverstået Påskelejr med et supergodt samarbejde mellem de deltagende klubber og med positive 

og kompetente sparringspartnere i de andre klubtrænere. 

Bådfordelingen er på plads og sættes op på tavlen i klubben. Sommerrotider kommer på 

hjemmesiden snarest. 

 

3.5 Rochef; Birgit: 
Edonbådene er bestilt til sommerroning, ellers ingen bemærkninger 

 



3.6 Ungdomsleder; Sara: 
Make Sports Happen – Saras projekt aftalt til at finde sted den 15.08.18 som et familieprojekt, hvor 

man kan tage en ven/familiemedlem med ud på en ro-prøvetur. Foerløbigt planlagt til kl. 17.00. 

 

3.7 I husforvalter Eva's fravær: 
Lene opfordrer til at sætte en reminder på hjemmesiden og på facebook om, at der er deadline på 

bestilling/betaling af t-shirts den 20. april (Eva) 

Bjarne oplyser, at vi har fået nye dispensere på prøve fra Multiline, billigere papir – vi ser, om der 

er en besparelse på sigt og tager herefter beslutningen om evt. udskiftning. 

Reminder til Eva: ville du  undersøge med reparation af hullet i grillen? 

 

3.8 Materialeforvalter; Peter C: 
Bestiller nye sliddele til både/sko, herunder rustfri skruer/møtrikke. 

 

4. Eventuelt: 
Peter L. har sendt mesterskabslister til Sorø Kommune, der kommer snart invitationer ud til 

pokalmodtagere. 

Bjarne har kontaktet kommunen for at få det årlige klubtilskud. 

Låsestickers til døren? Bjarne hører, om kommunen er villige til at sponsorere låsene. 

Peter L. laver excel to-do-oversigt til brug ved jubilæumsplanlægningen. Kan løbende udfyldes med 

gøremål og -ansvarlige i tiden op til jubilæum. 

 

5. Nyt møde: 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. maj kl. 19.30 

 

 

Referent: Lene Pålsson 

 

 


