
 
 

Referat af bestyrelsesmøde Sorø Roklub den 21-05-2019  

Afbud: Ingen  

Fremmødt: Bjarne, Ulla, Ruth, Lene, Sara, Birgit, Peter L, Eva  

Referent: Eva Poulsen 

Dagorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 13-02-2019  

Referat godkendt.             

2. Bemærkninger til dagsorden.  

              

3. Indlæg fra de enkle bestyrelsesmedlemmer. 

3.1. Formand. Bjarne Hjorth: 

Opfølgning fra sidst: Indmeldelsesblanket: Der indføjes ”Husk at oplyse om evt. sygdom, medicin 

og særlige hensyn. Henvend dig til din træner”  

Vandforbrug følges tæt – der er blevet sat en stophane på udendørshanen, den skal lukkes indenfor 

efter brug.  

Der arbejdes på at søge forskellige sponsorater.  

Sportens dag er i år den 18/8-19. Vi vil gerne tiltrække flere roere til at komme denne dag. 

Pressemeddelelse om. Der arbejdes også på et særligt prøvetilbud til nye motionsroere. 

Der er indgået aftale med Sorø Sundhedscenter om ro-spinningshold for KOL og Cancer patienter. 

Der vil være træning om fredagen. 10 gange for 300 kr derefter skal man meldes ind. Laila står for 

instruktion. 

Foreningen for prostatakræft kontaktes for muligheden om at deltage på dette hold, såfremt holdet 

realiseres og de 2 andre deltagergrupper accepterer en udefra kommende patientgruppe. 

Solpaneler er i drift.  

 

3.2. Næstformand. Ulla Hvid:  

Påskelejren gik godt.   

3.3. Kasserer. Lene Pålsson:  

Budgettet overholdes og økonomien ser fornuftig ud. 

3.4. Kaproningschef. Peter Lindblom:   

Vi havde mange roere med til Københavns Regatta. Godt at se ungdomsroerne repræsenteret.            

3.5. Rochef. Birgit Juel-Hansen:  



 
 

Roskolen er bemandet.  

Der afholdes arrangement i roklubben for de ungdomsroere/kaproere der er blevet konfirmeret i år.  

3.6. Ungdomsleder. Sara  Hundstrup:  

Når nye roere kommer til træning skal der være en forældreunderskrift inden de unge må komme på 

vandet. Dette skal være oplyst på vores hjemmeside og der skal være en tilgængelig blanket hvor 

der skal være forældre kontaktoplysninger samt samtykke til at de må gå på vandet. 

 

Når man er ny roer på holdet arbejdes der med at man kommer på vandet om mandagen, så det 

sikres at der er tid til dem.  

 

Kontaktoplysningerne for gruppen opdateres jævnligt.  

              

3.7. Husforvalter. Eva Poulsen:  

Fortsat ønske om at få renoveret bestyrelseslokalet og omdannet det til ungdomsrum.  

             

3.8. Materielforvalter. Ruth Köster:  

Der er indkøbt nyt materiel.  

             

4. Evt.  

Birgit står for regattafrokosten.  

Linda Milling har budt ind på at stå for koordinering af overnatning ved Sorø Regatta. 

Elsebeth stopper med hjemmsiden.  

                

5. Dato for næste bestyrelsesmøde.. 


