
 
 

Referat af bestyrelsesmøde Sorø Roklub den 11.10.2021 

Afbud: Katrine Wagner Lærkesen 

Referent: Eva Poulsen 

Dagorden: 

1. Godkendelse af referat af 25.08.21 er godkendt, og sendt ud.        

Punktet udgår fremadrettet, da referatet godkendes ved udsendelse til bestyrelsen, så det kan offentliggøres hurtigt 

2. Bemærkninger til dagsorden.  

Ingen              

3. Indlæg fra de enkle bestyrelsesmedlemmer. 

3.1. Formand. Bjarne Hjorth:  

Der er enighed om at vi maximalt kan tilbyde 2 trænerkurser pr år. 1 forår og 1 efterår. Lene kontakter Ole om 

dette.  

Bjarne deltager i regattaledermøde onsdag den 13 kl. 19.30 

Begynderkaproning afholdes 1. lørdag i september. Der skal arbejdes målrettet med at få deltagere til dette 

arrangement næste år. Der skal skrives til kaproningscheferne i de andre klubber for at få tilmeldinger. 

Standerstrygning 30/10-21. Klubkaproningen står Mette og Ulla for og sender besked ud om det. Der er 

fællesspisning om aftenen med tilmelding.  

16. oktober fejrer DR ”De største af de største” Tilbage i 30’erne havde Sorø Roklub nogle meget vindende 

roere. Vi har tilmeldt os dette og holder Åbent hus i forbindelse med vores Standerstrygning. 

De unge vil gerne sælge lodder for at tjene penge til udstyr og ungdomsrummet.  

Generalforsamling den 18. november.  

 

3.2. Næstformand. Gert Iversen: 

Bestyrelsen vil efter generalforsamlingen arbejde med hvilken kultur vi ønsker i klubben og få beskrevet 

vores værdigrundlag, så det er synligt og kendt.  

Karsten er stoppet som træner for pigerne.   

 

3.3. Kasserer. Lene Pålsson:  

Årsregnskab er udleveret og gennemgået af bestyrelsen 

Budgettet for det nye regnskabsår udarbejdes. Ændringer sendes snarest til Lene. 

 

3.4. Kaproningschef. Ulla Hvid: 

Der er afholdt afslutning for de unge og der trænes inde efter efterårsferien.  

Planlægger samarbejde med Roskilde Roklub 



 
 

3.5. Rochef. Mette Kjær: 

Arbejder på et nyhedsbrev der sendes ud snarest. Her vil fremgå datoer for kendte begivenheder i klubben. 

3.6. Ungdomsleder. Katrine Holm: 

Ej til stede 

3.7. Husforvalter. Eva Poulsen: 

Ruth har søgt og fået kr. 10.000 i støtte fra Andel. Pengene er øremærkede til ungdomsrummet.  

Kommunen skal søges om at sætte dør ind mod klublokalet.   

           

3.8. Materielforvalter. Ruth Köster: 

Arbejder med at søge donationer og har netop modtaget fra Andel.  

            

4. Evt. intet                 

5. Dato for næste bestyrelsesmøde. Mandagsmøde den 1/11-21 kl. 18:00 


