Referat Vestfold Rokrets
3.mai 2017
Sted: Tønsberg Roklubb
(Tilstede: Frode, Bjørn, Sven, Tore, Christopher, Øivind, Kamilla, Tommy og Vibeke)

Sak 1/17 Innkalling
Innkalling godkjent

Sak 2/17 Referat
Referatet ble gjennomlest og godkjent

Sak 3/17 Regnskap
Oversikt av regnskapet ble gjennomgått
Det står 553 800,00 kr på Kretskonto, og 53 000,00 kr på Kraftsenterets konto
Pengene fra Gjensidigestiftelsen på 309 992,00 kr har kommet

Sak 4/17 Gjensidigestiftelsen
Hvordan få Larvik på bena?
2 stk Junior singel kan gis bort hvis noen trenger. Larvik ønsker dobbel tilbake
Tore Nilsson tar kontakt med Erik Nordby (tlf 46541232) for videre formidling
Det mangler serienummer på 3 båter. Klubbene rapporterer inn nummer på båtene.
Tore lager oversikt og får kontroll på Gjensidigebåtene.
Prosjektet avsluttes januar 2019. Statusrapport skal sendes desember 2017.
Dernest diskuteres om, og hvor vi skal ha «Gjensidigehappening» der båter skal døpes.
Forslag til samling for Gjensidigestiftelsens happening 12.-13.8.17 for ca 60 stk.
Bjørn B. har opplegg fra i fjor. Sender Vibeke. Bjørn B. og Vibeke M. lager happening
Happening er for alle roere opptil JRB. JRA ønskes på poster i et opplegg på vannet
Øyvind tar på seg å rapportere til Gjensidigestiftelsen hva vi har gjort.
Frode kontakter Larvik.
Båter klubbene trenger og har behov for, fordeles etter sommerferien.

Det er 150 000 av gavepengene igjen.
Økonomi går ikke som planlagt pga sponsorsvikt

Sak 5/17 VFC

Dato:
10.5 Tønsberg
24.5 Horten
7.6 Sandefjord
23.8 Drammen
9.9 eller 17.9 Porsgrunn
Styret ønsker å gå for mer struktur i regattaen og overholde deadline for påmelding. Etteranmelding
blir ikke mulig fremover. Klubbene begynner premiering etter siste løp

Sak 6/17 Oset/Haglebu
Ikke aktuelt med Oset igjen.
Det ser ut til at pris er 1250 for hele helgen på Haglebu. Øyvind henter inn pris. Tidspunkt blir helga
før vinterferien.

Sak 7/17 Kraftsenter samling på Årungen
Balticcup utelukkes denne sesongen pga kostnader og reisevei. Tommy refererer fra gjennomgang av
oversiktsforslag at Baltic vil koste 15 000,00 pr person. Tommy hevder det vil legges til rette for
landskamp mot Sverige og Danmark i Jønköping. Dette kommer han tilbake til hvis det blir aktuelt

Sak 8/17 Etablering av fylkesanlegg
Klubbene refererer om sparsom interesse.
Sandefjord må komme i sving. 2 stk. fra Horten klare.

Sak 9/17 Kraftsentermøte
Klubbene innkalles til møte fra Kraftsenteret fra Tommy

Sak 10/17 Sosiale medier
Hjemmeside www.vestfoldroing.no. er nede og lite i bruk. Styret ønsker at mer informasjon,
styresaker, arrangementer, kretsmesterskap, samlinger og meldinger fra Kraftsenteret skal deles.
Kodeord for styremøtereferat.
Det er ønskelig med egen påmeldingslink til VFC.
Christopher tar ansvaret for nettsiden.
Frode tar ansvar for påmelding.
Til orientering fortsetter Bård Finsveen. Ønsker link til forbundet, og evt sponsorer.
En egen «Kontakt oss» må være synlig og tilgjengelig.
Kamilla oppdaterer og lager en bruker på Facebook.

Sak 11/17 Sevillatur 2018
Tommy forteller om muligheter for Sevillatur. Priser for Trippelrom vil ligge på ca 43 euro pr.person
66 euro for singelrom med fullpensjon. Forslag til tidspunkt er fredag 9.2 søndag 18.2
Mail sendes til klubbene fra Bjørn B. om informasjon om turen.
Påsketider er også et alternativ.

Referent: Vibeke Mogstad

Neste møte for styret:
Mandag 28.8 kl 1830 Tønsberg

