Styremøte nr. 4/2020

Styremøte på Damehuset, Tjuvholmen onsdag 01.04.20 kl. 1800 – 2000.
Tilstede fra Styret: Arne Hansen, Tor Sæming Eng, Wolfgang Scherzer, Solveig Hauge,
Sverre Nordhagen og Per Olav Lund.
Ikke tilstede/meldt forfall:

Agenda:

1) Godkjenning av forrige styremøtereferat nr. 3/2020
Dette ble godkjent, og kopi blir som vanlig hengt opp på tavla i rohallkorridoren.
2) Status og tiltak i forbindelse med Corona-epidemien.
Styret har mottatt en rekke føringer fra NIF/Padleforbundet/idrettskretsen vedr. saken.
Roklubben stengte av hele anlegget torsdag 12.03.20. Det har i tiden etter dette vært
tillatt å bruke private kajakker mot at man følger vanlige smittevernregler når det
gjelder avstand og håndhygiene, videre å ikke være mer enn 5 personer samlet.
Imidlertid ble styret ble enige om å prøve å dempe medlemmenes aktivitet på sosiale
medier med bilder og turbeskrivelser, dette for å være solidariske i forhold til andre
idrettslag som ikke har samme mulighet som oss under epidemien.
Helsemyndighetene vil den 16 april vurdere situasjonen på nytt, og styret vil foreta
eventuelle endringer etter dette. Styret avventer også nærmere retningslinjer fra
NIF/Hamar kommune og Innlandet Idrettskrets vedr. forhold i påskeuka.
3) Tilbygg/rehabilitering
Arne la frem en ny kostnadsoversikt, hvor totalbeløpet for rehabilitering/tilbygg m.m.
nå kommer på kr. 1.277.892,- noe som er adskillig lavere enn tidligere stipulert
kostnad på ca. kr. 1,6 mill. I dette regnestykket ligger det et betydelig dugnadsarbeid,
men innsparingen er stor. Sverre har også innhentet tilbud fra graver Frenning AS og
rørlegger Hanstad AS. Disse prisforslagene er adskillig lavere enn prisforslagene fra
graver GHI Maskin AS og Hamar rørleggerforretning. Styret bestemte derfor at vi skal
benytte oss av Frenning/Hanstad AS. Sverre tar kontakt med disse for å avklare
eventuelle praktiske spørsmål vedr. kostnadsoppsettet.
Arne tilskriver de andre og takker for engasjement og prisoverslag i saken.
Wolfgang presiserte betydningen av eksakte bindende pristilbud, idet roklubben ikke
har råd til plutselige kostnadsoverskridelser. Dette er viktig å presisere overfor de
entrepenørene/fagfolkene vi skal bruke i prosessen fremover.
Når det gjelder oppstart av de forskjellige arbeidene i forbindelse med epedemien, så
vil dette være helt opp til de forskjellige aktørene hvordan de vurderer dette opp i mot
sikkerhet og ansvar. Roklubben vil ikke ha noe ansvar for dette.
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4) Eventuelt
1) Omkommet padler
Mandag 23 april omkom det på tragisk vis en padler på Mjøsa. Han bodde på Hamar,
men var ikke medlem i klubben vår. På klubbens facebook-side hadde et medlem lagt
ut en link for innsamling av penger til de etterlatte.
Styret var av en slik oppfatning at denne linken ikke hørte hjemme på vår facebookside, idet hendelsen i sin helhet kunne settes i forbindelse med roklubben.
Innsamlingslinken er lagt ut flere steder på nettet, og det står medlemmene fritt å gi
støtte via disse andre linkene.
Styret besluttet at Arne ber facebook-administrator Erik Johnsen om å slette innlegget.
Kommende sikkerhetskurs vil bli avhold på vanlig måte, men man vil prøve å ikke
koble dette opp mot den tragiske hendelsen.
2) Vask av klubbanlegget
Solveig hadde et innlegg med behov for vask av garderober, dusj og gang i båthallen
2 ganger i uken. Styret så behovet for dette, da det i perioder er mange som benytter
anlegget. Solveig tok ansvar for å sjekke ut priser m.m. videre.
3) Reduksjon av medlemskontigent grunnet epedemien
Styret diskuterte om det pga. epidemien og vanskelighetene folk flest stod overfor
økonomisk, var grunnlag for å reduserte medlemskontigenten. Anlegget har i tillegg
vært nedstengt siden 12 mars, og medlemmene har ikke kunnet benytte anlegget.
Styret var noe delt i meningene om dette, men flertallet bestemte at man foreløpig ikke
endrer noe på medlemskontigenten. Videre ble det bestemt at krav om
medlemskontigent ikke sendes ut før etter styret har hatt et møte rett etter påske, dette
for å se om situasjonen har endret seg.
Styrets flertall mente at vi var helt avhengig av medlemskontigenten for inneværende
år for å ha den likviditeten som kreves i den planlagte byggeprosessen. Det er viktig at
medlemmene stiller seg solidarisk til dette og klubben sin, og videre hva som er
vedtatt på årsmøtet. Wolfgang bemerket også at det ville være fullt mulig å få en
betalingsutsettelse hvis det var behov for dette. Styret mente også at en
medlemskontigent på kr. 900,- heller ikke var urimelig høy.
4) Spesialkajakk for bevegelseshemmede
Per Olav hadde et innlegg om spesialkajakk for bevegelseshemmede. Det ble diskutert
muligheten for å sette støttepontonger på noen av kajakkene klubbene hadde, eventuelt
gå til innkjøp av en tilpasset K2-kajakk. Det ble bestemt at Arne og Per Olav sjekker
ut behovet for en slik kajakk, mens Sverre sjekker mulighten for anskaffelse av støttepontonger.
5) Behov for nye spruttrekk
Per Olav nevnte også behov for flere nye spruttrekk. Sverre mente vi hadde en god del
av disse, men skulle sjekke ut dette mer. Styret bestemte at Sverre og Per Olav

Hamar Roklub 1881
Besøksadresse: Tjuvholmen Hamar
Postadresse: Postboks 196, 2302 Hamar

Bankkontonr: 1822.21.79722
Organisasjonsnr: 986 274 782

sammen undersøker dette, og eventuelt foretar innkjøp av nødvendig antall spruttrekk
hvis det viser seg å være behov for dette.

Tor Sæming Eng
Referent
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