
  
Referat fra styremøte i Njørd Ro- og kajakklubb  
6. oktober 2021   
      
Tilstede:Kristoffer Ytre-Arne Mjelstad, Torgeir Toppe, John Elter, Bjørn Teige, Tor Eirik 
Homme, Torill Refsdal Aase, Øystein Bruserud, Katrine Lillejord, Haldis Øvreeide og Andreas 
Bjarke Ringheim.  
 
Forfall: Tor Eirik Homme, John Elter 
  
Sak 22/21 Godkjenning av referat, innkalling og saksliste  
 Forslag til Vedtak: Referat ble godkjent med følgende merknader/endringer: 
- Sak 17/21, Avtaler OLTV og Metis: Lasse har ikke påtatt seg ansvaret for rutinemessig tilsyn 
av følgebåten.  Referat er oppdatert pr 09.10.2021 der det nå står at Njørd har ansvaret for 
båten. 
 
Sak 23/21 Orienteringssaker  
Flattvann: Lasse og Kristoffer deltok i september på VM sprint i København. Dette er første 
gang på mange år at Njørd har deltakere i senior VM.  
NM senior: Gull på K2 200, sølv på K4 200, bronse på k2 500. Njørd sine vant G16 
sammenlagt.  Njørd. Avslutter en god sesong med fine resultater i NM. Flere medaljer i 
Ungdom og god forbedring blant samtlige av de unge.  
- Vestlandsmesterskapet 2021: Arrangeres 23. oktober på Laksevåg. Foreldre stiller opp. 
Havgruppen: Fortsatt høy aktivitet med mange på tur. 746 deltakere pr. 12. okt. 2021 
- 4 grønlandsårer er kjøpt inn til klubben 
- Den tradisjonelle høstturen går i år til Solund og er fullbooket. Der blir totalt 30 deltakere 
inkludert 5 instruktører. Plass begrenses av bl.a. transport fra Utvær dersom det blir tur dit. 
Ikke plass til flere kajakker på båten. 
 
Dugnad: Høstdugnad lørdag 16. oktober, er pr. d.d. annonsert på havgruppens side. Ymse 
arbeid må gjøres, bla. reparasjon av renne i veien, rydding, flytting av vektutstyr m.m. 
- Garderobene: Også vaskepersonalet klager nå over rot og tøy som flyter. Gjentatte 
oppfordringer over år har ikke endret situasjonen. Vedtatt å kjøpe inn 2 korger hvorav en 
settes i flattvannsnaust og flyttes til tørkerom i naust oppe etter en uke. Korgene vil bli tømt 
hver 2. uke. Det settes tydelige oppslag om at treningstøy og det skal være tomt i 
garderobene når dagen er omme. 
- Åpne dører og ingen tilstede, også når det ikke er noen ute og padler, er gjenganger. Tor 
Eirik holder på med gjennomgang av klubbens verdier. 
- Ovner og gulvvarme: Alle brukere oppfordres til å være påpasselig og skru ned varmen 
etter trening. Varmen skal ikke stå på fullt når det er 15 plussgrader ute.  
 



Økonomi: 914 097 i banken, alle kontoer. Utestående er bla. strømregningen, som i høst 
ventes å bli høy pga. generelt høye priser. Båt skal også betales. 
 
Følgebåt: Båt er bestilt og underveis. Det er kjøpt en båt Buster og motor etter 
spesifikasjoner styret ønsket. Motoren skal ha årlig service slik at den fungerer. 4-takters 
motor. Den gamle båten skrotes, motor søkes solgt. 
 
Sak 24/21 Oppfølgingssaker  
- Status nytt klubbhus og bryggeanlegg: Status som sist. Byggekomitéen har ikke hatt møte. 
Den består av arkitekt Vetle Øystein Bruserud, Bjørn Teige, Torill Refsdal Aase og Torgeir 
Toppe. Geir Morken vil bli forespurt om han kan delta her (Kristoffer tar kontakt).  
Før søknad sendes, må det avholdes forhåndkonfernse med kommunen, og ting må da være 
på stell. Roald Landøy, arkitekt, og Per Reigstad, arkitekt, forespørres om bistand her. 
Torgeir tar kontakt, og kontakt med Ronny Locker i etat for idrett 
 Byggekomiteen må snares avholde møte med Vetle og gå igjennom tegningene. Etat for 
idrett kontaktens og det bestilles forhåndskonferanse med bygg og anlegg fortrinnsvis i løpet 
av høsten. Se forrige referat. 

- Hvem kaller inn til møte i byggekomitéen? Lederstatus i denne uavklart. Avpasses 
etter Vetles timeplan. 

- Nye brygger vurderes i en senere fase av utvidelsene. 
 

- Arbeidsavtaler med trenere i klubben v/Kristoffer: Under ferdigstilling. 
- Rent idrettslag: Styret må ta dette samlet. Kristoffer foreslår like etter 25. november.  
- Livredningskurs og hjertestarter, Røde kors båten: Avventes til våren. 
- Bedriftsidrett. Hav setter opp kursliste (alle kurstyper) til neste styremøte og Torill 
kontakter bedriftsidretten for enkelt møte med leder hav.  
- Eidsvågrunden: 14. mai. 
- Rekruttering: Mangler treningsfasiliteter i vinter. Steckmesthallen skal forbeholdes tennis, 
som den er bygget for. Vanskelig å få plass i idrettshaller pga enorm pågang.  

 
  
Sak 25/21 Eventuelt  
- Evaluering sommerskole/camp ikke ferdig. 
- Hærverk: Komfyrvakten tatt ut og knust med hammer. Tidligere har komfyr og dører vært 
knust. Forslag om å låse kjøkkenet.  
- Det blir ny runde med klesbestilling. Bernt og Anja tar ansvaret for dette.  
- Leikontrakt med BOF: Kristoffer/Katrine følger opp Einar.  
- Uteblitt betaling: Oliver, Erlend og Andreas har ennå ikke fått lønn for jobben i sommer. 
Ordnes snarest, status til neste styremøte. 
- Julebord for havpadlerne i naustet tirsdag 30. november. All trening den dagen må være 
ferdig senest kl. 16.  
 
Sak 26/21 Møteplan  

- 03.11.2021  
- 08.12.2021 m/påfølgende julebord* 



Tid: 19:30, Sted: Njørd ro- og kajakklubb  
* Ikke Njørds lokaler  
  
  
 
Bergen 14. 10.2021 
Torill Refsdal Aase   Kristoffer Mjelstad  
Ref.     Styreleder 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


