
 
 

Referat af bestyrelsesmøde Sorø Roklub den 25-08-2021  

Til stede: Gert Iversen, Mette Kjær, Lene Pålsson, Ruth Köster, Ulla Hvid, Bjarne Hjort, Katrine Holm,        

Eva Poulsen  

Referent: Eva Poulsen 

Dagorden: 

1. Velkommen til Mette Kjær i bestyrelsen           

2. Bemærkninger til dagsorden.  

Ingen              

3. Indlæg fra de enkle bestyrelsesmedlemmer. 

3.1. Formand. Bjarne Hjorth:  

Begynderkaproning aflyses da der kun er 5 tilmeldte. Planlægges igen i 2022 

Trænermodul A afholdes 4.-5.september. Der er nedsat et udvalg der tager sig af forplejning.  

Der er Karpefiske konkurrence på Søen denne weekend.  

Standerstrygning lørdag den 30. oktober 2021, med klubkaproning og fælles buffet om aftenen. 

Generalforsamling dato torsdag den 18. november 2021.  

Der skal vælges ny revisor efter Morten Bang. 

Folkemøde i Sorø den 18. september har vi ikke mulighed for at deltage i, da vi har DM. 

Info: Færø regatta den 11. september. Løvfalds regatta kajak den 2. oktober. Kl. 12-15. Bjarne 

informerer på facebook.   

3.2. Næstformand. Gert Iversen: 

Gert har deltaget i HGF og gav mundtligt referat herfra. Der var også lagt op på roklubbens 

facebookside løbet af dagen.  

3.3. Kasserer. Lene Pålsson:  

Regnskab/budget udleveret. Regnskab og budget gennemgået af bestyrelsen.  

3.4. Kaproningschef. Ulla Hvid: 

Rasmus er udtaget til U23 VM + EM, Joshua til U19 VM 

August, Liva, Dina, Signe og Maria er udtaget til Baltic cup. 

Der er indkøbt nye årer.  

Der er brug for hjælp til at grave ud i bådhallen, så motorbåden kan komme ind. Gert skriver opslag 

på facebook. 

 

 

 



 
 

3.5. Rochef. Mette Kjær: 

Ideer til nye tiltag:  

-dag hvor de enkelte både gennemgås sammen med de roere der primært benytter båden – fælles 

ansvar for vedligeholdelse.  

- redningsøvelser i svømmehal 

- aftenroning 

- svømmeprøve i søen 

- nyhedsbrev  

3.6. Ungdomsleder. Katrine Holm: 

Der er kommet flere nye ungdomsroere og der er et godt samarbejde med Ullas afdeling. 

3.7. Husforvalter. Eva Poulsen: 

-intet nyt              

3.8. Materielforvalter. Ruth Köster:   

Ruth og Gert arbejder på at få værkstedet optimeret. Der er indkøbt værktøj der males med blå farve 

for at indikere det hører til klubben.  

Ruth arbejder på at søge forskellige fonde til f.eks. udstyr.            

4. Evt. 

Bestyrelsen opfordrer til at de forskellige grupper i roklubben tilstræber at overholde træningstiderne bla 

for at optimere sammenholdet i grupperne og sikre at de enkelte grupper har bedst mulig plads til at stille 

både og gå på vandet. Husk det er de grupper der har træningstid der har 1. prioritet.  

                

5. Dato for næste bestyrelsesmøde.  

Mandag den 11. oktober 2021 kl. 18:30 – 21:30 


