
Referat af bestyrelsesmøde Sorø Roklub 31.08.2020 

  

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

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 10-03-2020 

Godkendt 

 

2. Bemærkninger til dagsorden   

Ingen 

  

3. Indlæg fra bestyrelsesmedlemmer 

3.1. Formand, Bjarne Hjort                                                                                                                                                                        

 

Der er stadig stor fokus på afspritning i klubben. 

 

Vi følger fortsat sundhedsstyrelsens anbefalinger ifht. covid-19. Eva skriver besked om dette på fb  

Besluttet at 1 person må gå i bad ad gangen, dette jfr. DIF’s regler. 

Begynderkaproning er aflyst. Der holdes en samlingsdag med Sorø og Stevns.  

Den nye motorbåd er kommet hjem. 

Kasko på en enkelt båd er muligt. 

Der er sat vaskemaskine op i herrernes omklædning. Der er ønske om en kondenstørretumbler. 

Vi har fået 14 nye roere og der er meldt ca. 41 ud. 

 

3.2. Næstformand og kaproningschef Ulla Hvid: 

Ulla konstitueres som kaproningschef og Bjarne melder dette ud officielt. 

Ønsker: headset til 8-eren, 2 råbere samt skiver og møtrikker. 

Athen og Delfin repareres. 

Det er gået rigtig godt for vores roere til samlinger og regattaer. 

 

3.3. Kasserer Lene Pålsson 

Regnskab udleveret og gennemgået. 

Budget holder ifht. kontingentindtægter. 

Vi er 13% under normale indtægter. 

  

3.4. Rochef, John Schwartz 

Der er nye tiltag i klubben. Om onsdagen roes der 8-er og sportsroning er også muligt. 

 

3.5. Ungdomsleder Katrine Holm 

Vil gerne arbejde mere på tværs af grupperne.  

Træningstider til vinter skal planlægges i forhold til deltagerantal. 

For dem der vil overgå til motionsroning er der mulighed udendørs tirsdag 17:45 og vinterspinning 

tirsdag kl. 17:00 

 



3.6. Husforvalter, Eva Poulsen 

Planlagt fælles rengøring til standerstrygning den 24/10 

 

3.7. Materielforvalter, Ruth Köster 

Der er indkøbt nye sko.  

Der arbejdes fortsat med at få indrettet værksted.  

 

4. Eventuelt 

MobilePay er opsagt og overført til Mobilepay-box  

 

5. Dato for næste bestyrelsesmøde tirsdag den 29/9-20 kl. 18:00 inkl. Budget.  

 

 

 


