
 
 

Bestyrelsesmøde Sorø Roklub den 23-08-2018 kl. 19:30 - 22:00 

Afbud: Peter C.  

Til stede: Bjarne, Peter L., Birgit, Lene, Ulla, Eva, Sara 

Referent: Eva Poulsen 

Dagorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 22-05-2018 

Låse til huset er ikke afsluttet 

Forsikring kan først ændres fra november 2019 

Bådebroen fungerer igen, efter der blevet skiftet tønder under             

2. Bemærkninger til dagsorden.  

Vi prioriterer emnerne.              

3. Indlæg fra de enkle bestyrelsesmedlemmer. 

3.1. Formand. Bjarne Hjorth:                                                                                                  

Status på jubilæums reception, - Alt gik rigtig godt  

Kontant gave? (Havemøbler, Udsmykning?) Vi overvejer hvad vi vil bruge pengegaverne til – der 

skrives takkekort ifht. gavelisten.   

Forslag: efter en kaproning, om mandagen, afholde en kort hyldest for dem der har vundet 

(Kaprochef) – udsættes til mandag 

Standerstrygning (kaproning, standerstrygning umiddelbart efter sidste løb, fest evt. mad 

udefra?)udsættes til mandag 

 

På valg til generalforsamling: formand, kaproningschef og materielforvalter.  Peter L og Bjarne  

genopstiller. 

3.2. Næstformand. Ulla Hvid: 

Ulla tjekker op på polermiddel og køber evt. mere. 

Klubtræner kursus her i klubben 19-21. oktober.  

Der arbejdes med at føre eksisterende og nye kaproere sammen, træningsprogrammer tilegnes flere 

aldersklasser. 

Rasmus har haft ”take over” på roning.dk´s Instagram. 

Projekthold DRC træningssamlinger U19/U23 overvejes på sigt.   

       

3.3. Kasserer. Lene Pålsson:                                      



 
 

Økonomien ser godt ud. Budget udarbejdes inden generalforsamling. 

Birgit snakker med Menu om en regning 

  

3.4. Kaproningschef. Peter Lindblom:                

Der har været rigtig mange gode resultater til regattaerne i denne sæson. Trænerne er gode til at 

motivere de unge. Rasmus Lind er udtaget til landsholdet og har deltaget i ”Coupe de la Jeunesse” i 

Irland. 

Forsikringsspørgsmål i forhold til udlån af vores både til andre roklubber. Vi skal have sikret vores 

både. Stene har en skabelon som Peter L skriver og spørger om. 

 

Betaling af ulønnet træner i SR. Hvilken krav skal der være.   

 

Peter L har deltaget i møde omkring søgning af sponsorater i Sorø Sportsråd.  Peter L oplyser at det 

primært var møntet på at få nye projekter i gang i klubberne.  

  

Budget 2019 udarbejdes på næste bestyrelsesmøde, så budget og kontingent for 2019 kan 

fremstilles til Generalforsamling. 

 

Der er stor tilmelding til begynderkaproning. Der holdes møde i weekenden omkring planlægning. 

Jeanette står for kiosken. 

 

Edon både er bestilt hos Roskilde 

 

Kan vi arbejde mere ad hoc med vores sponsorsøgninger? Så der er flere der kan hjælpe med denne 

del.  

 

3.5. Rochef. Birgit Juel-Hansen:  

Motorbåd, bemanding mandag og onsdag ungdom. Der er tryk på disse dage, da der er mellem 20-

25 børn hver gang. Det er en stor hjælp, at der er forældre og andre der giver en hånd med både mm. 

Kanindåb på søndag 26/8, der er 10 der skal døbes 

          

3.6. Ungdomsleder. Sara  Hundstrup: 

Ønske om Facebookgruppe til ungdomsroere og forældre. Sara opretter gruppe. 



 
 

               

3.7. Husforvalter. Eva Poulsen:  

Intet nyt pt.              

3.8. Materielforvalter. Peter Carstens:  

Der er sat spil op til den ene sculler.  

             

4. Evt.   

Husk mulighed for at søge DIF midler.  Hvad kunne de evt. bruges til – skal vi søge?  

Der er ønske om at afholde DM fest den 6/10-18. Bjarne snakker med Jeanette om vilkår i den 

forbindelse.  

             

5. Dato for næste bestyrelsesmøde 16/10-18 

Budgetmøde 24/9-18 kl. 17:30 


