Styremøte nr. 4/2021

Styremøte på Damehuset, Tjuvholmen onsdag 7.4.21 kl. 1800-2000
Tilstede fra Styret: Arne Hansen, Wolfgang Scherzer, Solveig Hauge, Per Olav Lund,
Marit Lier og Per Myrvang.
Ikke tilstede/meldt forfall:

Agenda:
1) Gjennomgang og fordeling av oppgaver
Etter årsmøtet er det valgt inn to nye til styret. Marit Lier og Per Myrvang. Det ble tatt
en runde om ansvarsoppgaver til den enkelte styrefunksjon:
Arne:
Per:
Wolfgang:
Solveig:
Per Olav:
Marit:

Leder av klubb og ansvar for bygg.
Nestleder. Referent styremøter og skriver søknader. Ansvar romateriell.
Kasserer. Økonomiansvar og medlemsadministrasjon.
Styremedlem. Innkjøp rekvisita. Initiativ og ansvar på noen av turene i
klubbens regi. Servering styremøter og dugnader.
Styremedlem. Ansvar for kurs og HMS-plan.
Styremedlem. Ansvar kajakkmateriell.

Vedtak:
Styret tar gjennomgangen til orientering. Styret gir også sin godkjenning til at
Tor S Eng fortsetter å bistå Arne Hansen i ferdigstillelse av pågående
byggeaktivitet.
2) Forslag om å male gulvet i rohallen.
Tor S Eng, leder i routvalget, hadde levert en begrunnelse og kostnadsestimat på
maling av gulvet i rohallen.
Vedtak:
Styret bevilger 5000 kr. til innkjøp av maling.
3) Båttraller til robåtene.
Arne orienterte styret om to båttraller som allerede er laget, og om behovet for å lage
to til. En til firer uterigger og en til dobbelttrimmer. Per blir med og ser på løsning for
båttralle til firer uterigger.
Vedtak:
Styret gir sin tilslutning til tiltaket og at kostnader til materiell dekkes.
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4) Oversikt og system over klubbens kajakker.
Per Olav orienterte om sitt forslag til system, der det gis en enkel innføring til brukere
med råd om valg av kajakk. Det utarbeides også en oversikt over hvor disse kajakkene
ligger. Oversikten henges opp både ved rologgen og i båthallen.
Vedtak:
Styret gir sin tilslutning til tiltaket. Marit, Per Olav og Per tar en rask dugnad og
organiserer havkajakkene i stigende rekkefølge fra venstre, nedre kant.
5) Universell utforming.
11. mars var det en befaring ved optiker Bjørn Erik Evensen og vurdering på universell
utforming med hensyn på syn. Det er utarbeidet en rapport som konkluderer med at det er
gjort en god jobb med å tilrettelegge for synshemmede. Noen råd om utbedringer er også
gitt.
Vedtak:
Arne tar initiativ til at det blir skiltet for WC og garderobe i klubbhus og båthall.
6) Eventuelt.
6.1. Innkjøp av kajakker.
Per Olav redegjorde for behovet av innkjøp av nye kajakker beregnet for mindre personer.
Han har innhentet et tilbud på innkjøp av to kajakker. Det er avsatt 100 000 kroner i
budsjettet. De to kajakkene vil til sammen koste 44 000 kroner.
Vedtak.
Styret godkjenner forslaget om å kjøpe inn de to kajakkene Per Olav har fått tilbud
om. De fraktes opp til dagen med bytte – og salgsdag i klubbens regi.
6.2. Råte i takkonstruksjonen.
Arne orienterte om at Høilund bygg har påvist råte i takkonstruksjonen og angitt ulike
løsningsforslag for å utbedre dette. Dette gir klubben uforutsette utgifter i forbindelse med
byggearbeidene, men vi anser det som helt nødvendig å gjøre dette. Høilund bygg har fått
beskjed om å fortsette arbeidet med utbedring, men samtidig gi en plan og et
kostnadsestimat. Arne vil orientere styret så snart dette foreligger.
Klubben har avsatt 500 000 kr. til uforutsette utgifter. Tor S Eng og Arne undersøker
nærmere om forsikring for råteskade.
Vedtak:
Styret stiller seg bak orienteringen og vil vedta endelig tilleggsramme når plan og
kostnadsestimat for utbedring av råteskade foreligger.
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6.3. Kursavgift på aktivitetslederkurs.
Per Olav orienterte om at organisering av aktivitetslederkurs skiller seg ut i forhold til
organisering av andre kurs klubben holder, som introkurs, teknikk-kurs og grunnkurs.
Aktivitetslederkurs holdes i sjø. Det må derfor påregnes kjøring. I tillegg er det et poeng at
kurs klubben holder i sjø kan sammenliknes i pris i forhold til hva andre klubber opererer
med.
Vedtak:
Styret støtter forslaget om at kurspris for aktivitetslederkurs settes til 2 500 kroner.
Klubbmedlemmer som deltar får samme rabatt som for deltakelse på teknikk-kurs
og aktivitetslederkurs, d.v.s. 400 kr. i rabatt.

Per Myrvang
Referent

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

Bankkontonr: 1822.21.79722
Organisasjonsnr: 986 274 782

