
 
 

Referat af bestyrelsesmøde Sorø Roklub den 05-12-2018  

Afbud: Ingen 

Ikke fremmødt: Ingen 

Referent: Eva Poulsen 

Dagorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 16-10-2018 og referat fra generalforsamlingen 

Godkendt           

2. Bemærkninger til dagsorden.  

Ingen              

3. Indlæg fra de enkle bestyrelsesmedlemmer. 

3.1. Formand. Bjarne Hjorth: 

Velkommen til Ruth Köster 

Fastlægge datoer for 2019: Standerhejsning 30. marts 19, Kanindåb 25. august 19, Standerstrygning 

26. oktober 19, Generalforsamling 14. november 19. Bjarne får sat det i kalenderen på 

hjemmesiden. 

 

Det blev debatteret hvilke krav der skal være i forhold til tøj og udstyr. Når der stilles op til 

kaproning, både indendørs og udendørs skal man have klubbens Rotrikot. Kravet skrives ind i 

indmeldelsespjecen.  

Forslag om at hæve klubbens indmeldelsesgebyr til kr. 200,- til generalforsamlingen i 2019. 

  

Klubben betaler kr 350,- til den første rotrikot for ungdomsroere. De ungdomsroere der ønsker at ro 

kaproning får et brev/mail om hvilke forventninger der er til udstyr, tøj mm. Peter L skriver brev.  

  

Regattabetaling (100 kr.) Det blev debateret om der skal være tilmeldingsgebyr for juniorer. Det 

blev vedtaget at fastholde egen betaling på 100 kr for juniorer og master roere ved deltagelse i 

regattaer.  

 

Ruth bliver en del af vores sponsorudvalg. Rådighedspulje søges inden 15-01. Ulla foreslår at der 

søges om 2 nye træningscykler. 



 
 

 

Kokslageret kan blive inddraget, da kommunen har et projekt pt med klatreklubben om anvendelse 

af lokalet.  

 

Motorbåd/sikkerhed 

Vinterreglementet træder altid i kraft til standerstrygning. Der har været holdt et masterroningsmøde 

hvor reglerne er blevet genopfrisket.  

Motorbådsførere er med som føl indtil de er sikre på opgaven.  

 

Datapolitik 

Hæfte om datapolitik udsendt af DFfr. Bjarne har arbejdet på at sikre vore data i forhold til loven.  

Ulla udarbejder en samtykkeerklæring i forbindelse med deling af billeder af ungdomsroere under 

18 år på sociale medier. 

                                                                                          

3.2. Næstformand. Ulla Hvid: 

Ulla har en aftale om en trækbænk til styrketræning.  

Det er et ønske at få et skiergo, til styrketræning og træning ved skader. 

 

Ulla har et ønske om en diætist samt mentaltræning til ungdomskaproerne. Det kan være relevant at 

søge penge til et sådant forløb. Diætist kunne være et oplæg en aften. Diætist evt i samarbejde med 

andre klubber. 

 

Skal vi deltage i Lørdag i hallen ? Der er mulighed for at deltage den 19/1-19 og den 23/2-19. Sara 

snakker med Karsten om det.  

 

Sommerskoleroning reklameres i pjece der udleveres til skolebørn og Sara satte det på FB. Er der 

andre steder det kan reklameres, så vi øger klubbens synlighed. 

          

3.3. Kasserer. Lene Pålsson:  

Budget udleveret. Økonomien ser fornuftig ud. 

 

3.4. Kaproningschef. Peter Lindblom:   

Vi havde mange ungdomsroere til SM. Ulla havde Rasmus, Jannik og Peter med til U19 samling.  

Der har været møde i Roskilde med roerne.  



 
 

Euro-slide venter forude. Ulla arbejder med at sætte hold sammen – også på tværs af roklubberne. 

              

3.5. Rochef. Birgit Juel-Hansen:  

Der er julefrokost 21-22. december 2018 for ungdomsroere og juniorer. Det er med overnatning, 

som der skal søges om. Birgit arbejder på programmet. 

Menu har samlet penge ind til klubben. 

 

3.6. Ungdomsleder. Sara  Hundstrup:  

Intet nyt               

3.7. Husforvalter. Eva Poulsen:  

Intet nyt              

3.8. Materielforvalter. Ruth Köster: 

Intet nyt              

4. Evt.  

Der er ikke noget til eventuelt. 

                

5. Dato for næste bestyrelsesmøde er den 13. februar 2019, kl.18:00 

Næste mandagsstatusmøde bliver den 28. januar 2019 

 


