
Referat af bestyrelsesmøde Sorø Roklub 16-10-18 19:00-22:15

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

1. Godkendelse af referat fra 23-08-18
Godkendt. 

2. Bemærkninger til dagsorden
Godkendt

3. Indlæg fra bestyrelsesmedlemmer

3.1 Formand; Bjarne:
Status på DM: gode tilbagemeldinger fra alle sider. Også positive kommentarer fra Forbundet. Vi 
undrer os dog over, at der ikke var nogen form for omtale i pressen om så stort et arrangement i 
Sorø.
Standerstrygning: Ulla og Peter tager sig af lodtrækning, standerstrygning umiddelbart efter sidste 
løb. Birgit sørger for at give Elsebeth besked til hjemmeside og FB.
Generalforsamling: Dato fastsat til 15. november, afholdes som sædvanligt i klubhuset. 
Vi skal have fundet ny ansøger til sponsorpenge.
Kontingentforhøjelse foreslås til 2,4%

3.2 Næstformand; Ulla:
Indkøbt sliddele og 70 kg single sculler til levering formodentlig i det nye år.
Fremsætter på ny ønske om træningsbænk samt inddragelse af styrketræningshjørne.

3.3 Kasserer; Lene:
Det foreløbige årsregnskab løbet igennem. Budgetforslag er gennemgået med justeringer fra de 
forskellige budgetansvarlige.

3,4 Kaproningschef; Peter L:
Flot afvikling af begynderkaproningen, arrangementet blev godt modtaget.
Rasmus var til Baltic Cup med flotte resultater.
Ungdomsroerne har klaret sig superflot ved TU Cup og endte alle med topplaceringer.
Resultatet med samarbejdet med Roskilde og Rødvig har skabt et godt samspil mellem 
ungdomsroerne og motiveret og inspireret positivt.
P.L. er i gang med at lave liste til kommunen over mesterskaber.
Nye træningstider udarbejdes med Ulla ved kommende trænermøde.

3.5 Rochef; Birgit:
Vi er blevet kontaktet vedr. deltagelse i 'lørdag i hallen' – Birgit vender det med Sara.
Ungdoms-pizza-møde med forældre blev en succes med godt 60 fremmødte.



Sara/Birgit har udarbejdet en slip til forældre med FB-sider, hjemmeside og praktiske infos om 
roklubben. Foreslår en lignende info til opslagstavlen.

3.6 Ungdomsleder; Sara:
Ingen kommentarer.

3.7 I husforvalter Eva's fravær:
Eva's oplæg til rengøringsbudget taget til efterretning og efterkommes. Forslag til istandsættelse af 
bestyrelseslokale er i spil, men endelig afgørelse udskydes, til vi kender budgettet og omfanget af et 
evt. træningshjørne i 1. bådhal.
Forslag til udskiftning af yderligere 2-4 romaskiner, se ovenfor.

4. Eventuelt:
Ingenting.

5. Nyt møde:

Dato for nyt bestyrelsesmøde i december følger efter generalforsamling.

Referent: Lene Pålsson


