
 
 

Bestyrelsesmøde Sorø Roklub den 17.01.2022 

Til stede: Mette Kjær, Lene Pålsson, Ruth Köster, Ulla Hvid, Bjarne Hjort, Katrine Wagner 

Lærkesen, Michael Laerkesen Holm, Lise Husted 

Referent: Lise Husted 

Dagorden:     

1. Bemærkninger til dagsorden: ingen bemærkninger              

2. Indlæg fra de enkle bestyrelsesmedlemmer. 

2.1. Formand. Bjarne Hjorth:  

Velkommen til Michael og Lise 

Dato for Standerhejsning bliver den 26. marts 2022 

Regattahæfte klar 1. marts (Stå for Begynderkap): Mette meldt sig 

DM afholdes virtuelt d. 5. februar: drøftet markering af medaljeoverrækkelse – der følges 

op, når det vides, hvornår medaljerne modtages 

Evalueret salg af børnehjælpslodder: Enige om, at tiltaget ikke gentages (der er solgt for få 

lodder) 

2.2. Næstformand. Michael Holm: 

Gennemgang af årets forskellige løb og andre aktiviteter i klubben 

2.3. Kasserer. Lene Pålsson: 

Kvartalsregnskab er modtaget og gennemgået af bestyrelsen  

2.4. Kaproningschef. Ulla Hvid: 

Rasmus optaget i Danmarks Rocenter 

Jonas’ forældre har sponsoreret 5.000 kr. til balancebræt 

Styrketræningsudstyr: der er søgt sponsorat hertil 

2.5. Rochef. Mette Kjær: drøftet begynderkap. i september 

2.6. Ungdomsleder. Katrine Holm: kontaktet af produktionsselskab, der planlægger optagelse af 

film om unge og vandsport med spørgsmål om, hvorvidt SR ønsker at medvirke. Enige om, 

at SR gerne deltager (Kathrine tager kontakt med henblik på nærmere aftale om tidspunkt 

mv.)(der skal fra forældre indhentes tilladelse til, at deres børn/unge optages) 

2.7. Husforvalter. Lise Husted: Intet.             



 
 

2.8. Materielforvalter. Ruth Köster:  

• Drøftet bestyrelsessum, herunder spørgsmål om budget og evt. ansøgning hos 

Nordea om tilskud hertil. Sorø Kommune har endnu ikke givet tilsagn vedr. 

bestyrelsesrummet - Bjarne rykker for svar.  

• Drøftet spørgsmål om renovering af bro. 

• Arbejder med at søge donationer - Sparekassen Sjælland: frist 25. februar 2022 – 

der søges om tilskud til håndvægte. Eventuelle nye donationer søges til indkøb af et 

antal nye ergometre. 

• Drøftet inddragelse af forskellige udvalg ift. praktiske opgaver. Foreløbig tages 

initiativ (Lise) til at inddrage ungdomsroerne i specifikke opgaver vedr. vask af 

klude (drenge) og påfyldning af servietter samt tømning af skraldespande i 

omklædningsrum (piger). 

                         

3. Dato for næste bestyrelsesmøde: 14. marts kl. 18.30 

 


