
 
 

Bestyrelsesmøde Sorø Roklub den 16-06-2021  

Til Stede: Ulla Hvid, Ruth Köster, Bjarne Hjort, Katrine Holm, Lene Pålsson, John Schwartz, Gert Kuhn 

Iversen  

Referent: Eva Poulsen 

Dagorden: 

1. Velkommen til Gert Kuhn Iversen i bestyrelsen 

2. Godkendelse af referat fra 26/10-20 til hjemmesiden               

3. Bemærkninger til dagsorden.  

ingen              

4. Indlæg fra de enkle bestyrelsesmedlemmer. 

4.1. Formand. Bjarne Hjorth:  

Der har været afholdt Generalforsamling. Bestyrelsen tilstræber fremover at få alle beslutninger 

noteret i referat fra bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har drøftet emnet omkring kontingent meget 

grundigt. Beslutningen er, at det ikke er hensigtsmæssigt at differencieret kontingentet. 

Administrationen er ulønnet og frivillig. Roklubben er en forening der er båret af fællesskab og 

frivillighed og er åben for alle medlemmer på lige vilkår. Der betales ikke særskilt for enkelte 

ydelser som man f.eks gør i et motionscenter, men for fællesskabet i foreningen. 

Sorø Regatta afholdes 3. – 4. juli. Forsamlingsforbuddet er pt hævet til 500 personer. Der bliver 

ikke afholdt dommerfrokost. Der skal serveres morgenmad til dommerne lørdag og søndag. 

Begynderkaproning den 4/9-21. Gert og Ro-chefen planlægger dette.  

Lørdag den 11/9 har Færø-roklubben DM - de låner roklubben til arrangementet.  

Der har været en forespørgsel på om unge under 18 år kan få udleveret en nøgle permanent. 

Bestyrelsen beslutter at permanent nøgleudlevering fortsat først er muligt ved 18 år. Unge under 18 

år bør så vidt det er muligt træne på de angivne tider og hold og ellers ifølge aftale med træner.  

4.2. Næstformand. Gert Iversen: 

Ikke noget at tilføje 

4.3. Kasserer. Lene Pålsson:  

Regnskab/Budget udleveres til gennemgang.  

Der arbejdes på at søge penge fra forskellige fonde til fordel for klubben 

4.4. Kaproningschef. Ulla Hvid: 

Det går rigtig godt i kaproningsafdelingen.  

Bestyrelsen beslutter at købe 4 sæt årer. 

 



 
 

4.5. Rochef. John Schwarz:  

John har meddelt bestyrelsen at han stopper som Rochef.  

Bestyrelsen beslutter at konstituere Mette Kjær til Rochef.   

 

4.6. Ungdomsleder. Katrine Holm: 

Det går godt i ungdomsafdelingen. Sommer-roskole er under planlægning. Er tilmeldt til Sorø 

Kommune. 

4.7. Husforvalter. Eva Poulsen: 

Der bliver sprøjtet for Borebiller i bådhal 3, motorbådshus og regattahal, mens al grej er ude i 

forbindelse med Sorø Regatta.  

Rengøringsdag er planlagt til den 26/6 kl. 9:00  

De unge kaproere træner lørdag formiddag. De har påtaget sig 2 opgaver: at feje spindelvæv ned 

udenfor og ordne bådhallerne – gulv og oprydning.             

4.8. Materielforvalter. Ruth Köster: 

Der er bestilt trikoter og de forventes at ankomme inden Sorø Regatta.  

Ruth og Gert planlægger organisering af værksted.              

5. Evt.  

Der går godt med åben motionsroning om tirsdagen. Der er kommet flere nye motionsroere. 

              

6. Dato for næste bestyrelsesmøde.  

25/8-2021 kl. 18.30 


