
Referat af bestyrelsesmøde Sorø Roklub 10. marts 2020 

  

Til stede: Bjarne Hjort, Ulla Hvid, Peter Lindblom, Lene Pålsson, Ruth Köster, John Schwarz, Katrine Holm og 

Eva Poulsen 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 08-10-2019 

Godkendt 

 

2. Bemærkninger til dagsorden   

Ingen 

  

3. Indlæg fra bestyrelsesmedlemmer 

3.1. Formand, Bjarne Hjort                                                                                                                                                                        

Corona – Afspritning skrives på beholdere  

 

Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger og det oplyses på FB og andre relevante steder at 

medlemmer af klubben bedes holde sig opdateret med anbefalingerne.  

Der er sprit til rådighed og det er vigtigt at alle spritter maskiner og redskaber af – husk også 

knapper på display og håndtag for dragfactor både før og efter brug. 

 

Standerhejsning:  

Bjarne inviterer de personer der plejer at deltage. 

Laila og Eva står for mad. Elsebeth hejser stander. Ulla står for paraderoning og undersøger om 

dette er muligt.  

Eva skriver opslag om rengøring. 

Bodil og Lissi får vinterpokal. 

 

De nye både døbes. Bo Christensen spørges om han vil forestå dåben 

 

Vægtudstyr flyttes rundt til sommer for at skabe plads til både. 

 

Begynderkaproning: 26. september Peter sørger for at melde dette ind.  

 

Kanindåb 22. august 

 

Sportsroningkursus. Laila deltager i dette kursus og Lene undersøger om hun kan.  

 

John vil gerne være tovholder på at danne netværk for motionistroerne.  

 

3.2. Næstformand, Ulla Hvid 

Der er brug for en ekstra db sculler – der findes 5.000 i budgettet til leje. 

 

Der er 8 drenge til projekt junior VM  og Coupe de la Jeunesse i samarbejde med Roskilde roklub.  

https://www.facebook.com/coupejeunesse/?hc_ref=ARR6YV_0xcCxGYK7ZP3fhE1PEWppPRh3GlZpVsY4A0kwVSwFIt9of7sxJ-hQaoJ6WD0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBV9QdYdiM-MVN9QNFiNI28kebzizU_pLPYSr_Mt6GUzvACw6O_vleHcMMUpw-Zxwq8PgVal63bd3su0cJf0db7dR3IDGrJej4fmpuU_qH61dTjVsguCbO1ZVYYJqP0r6YCcL43xmERJXHyVS8RgMHop4snz97QxYmODSjzAKOO-Z8wqutrukFvPguRxCUDVj7xCDYKvRdpP6XYhYJF2qQ7rtoIrOARv2oNJlr8QU_zi5yrVTXtZ_pP_FgAlTZLYmyDkALjHBeGZY7tKyUYsTWRg8Fjwppdh2MyZ7zdMyYIjPkFTqhUZlEABJyEhtF9_kS74W_d1k_81-s9VcQvoUig&__tn__=kC-R


 

21-22. marts er der 8 drenge der deltager i projekt her i klubben.  

 

3.3. Kasserer Lene Pålsson 

Regnskab udleveret og gennemgået 

 

Der er søgt penge til årer. 

 

3.4. Kaproningschef Peter Lindblom 

Der arbejdes på at der ved start af ro-sæson betales kr. 500 for at ro i kaproningsbåde. Dette 

gælder så der kan trænes og deltages i regattaer i disse både.  

 

De unge roere vurderes fra gang til gang om de kan komme på vandet i vinterhalvåret. Vurderes af 

kaproningschef og trænere. 

   

3.5. Rochef, John Schwartz 

Arbejder med at styrke sammenhold i motionistgruppen 

 

 

3.6. Ungdomsleder Katrine Holm 

Katrine har muligvis emner til motionistgruppen. 

Fastelavnsfest har været afholdt.  

Der blev holdt mesterskaber her i klubben, da stævnet i Odense blev aflyst.  

 

3.7. Husforvalter, Eva Poulsen 

Udvalgsliste udleveret 

Bjarne tager fat i morgenroerne med lakering af både samt maling af årer.  

 

3.8. Materielforvalter, Ruth Köster 

Der er søgt om klubtøj hos Seas-NVE 

Der er bestilt ny motorbåd 

Både er gennemgået til sæsonstart 

 

4. Eventuelt 

Der udpeges en kompetent person til at sejle motorbåd på hverdage, så kaproerne kan træne på 

vandet inden vandtemperaturen bliver 10 g.  

Peter sørger for indkøb af benzin når Bjarne er på rejse.  

 

5. Dato for næste bestyrelsesmøde ??  

 

 

 


