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Vedtaget på DFfR’s generalforsamling marts 2011

§ 1 Regulering af ronetværk
Ronetværk reguleres i henhold til DFfRs vedtægter §§ 7-9 i form af minimumsregler, så
det alene er de overordnede principper, der vedtægtsbestemmes.
Øvrige væsentlige forhold styres ved nærværende bestemmelser. Disse besluttes af
DFfRs generalforsamling ved simpelt flertal.
Øvrige retningslinjer for ronetværk fastsættes af DFfRs bestyrelse.
§ 2 Definition af ronetværk
Ronetværk kan være geografisk baserede eller interessenetværk. Det er valgfrit for den
enkelte klub, hvilken type ronetværk, klubben vil være tilknyttet.
Udgangspunktet for ronetværk er aktiviteter, og ronetværks primære opgave er at
varetage klubbernes nære interesser og at have fokus på aktiviteter, videndeling og
koordinering.
Et ronetværks formål er, at:
1. Koordinere og ”skabe” aktiviteter på tværs af klubberne.
2. Udveksle erfaringer mellem klubberne. Dette sikres ved afholdelse af årligt
klubrepræsentantmøde samt ved involvering af DFfRs sekretariat og udvalg.
I nogle ronetværk kan det være hensigtsmæssigt også at behandle andre forhold, såsom
f.eks. miljø- og fredningsmæssige forhold, der har betydning for nærområdet. Dette kan
ske i samarbejde med DFfRs udvalg.
Ronetværk kan trække på hjælp fra DFfRs sekretariat og udvalg til udvikling og viden.
Ronetværk skal selvstændigt administrere og drifte aktiviteter i ronetværket.
§ 3 Styring og organisering af ronetværk
Ronetværks organisering reguleres overordnet af DFfRs vedtægter § 8, og kan herunder
frit beslutte, hvordan man organiserer sig og driver ronetværket. Ronetværk kan nedsætte
udvalg på tværs af klubberne, ligesom formandskabet kan uddelegere kompetence mv. til
enkeltpersoner og udvalg.
Formandsskabets rolle er at koordinere aktiviteter samt i et vist omfang formidle kontakt
mellem klubberne og DFfR, hvis der er tale om fælles spørgsmål.
Det kan ikke pålægges ronetværkets formandskab alene at skabe aktivitet.

§ 4 Dannelse af ronetværk
DFfR ronetværk kan oprettes, nedlægges eller ændres én gang om året, jf. DFfRs
vedtægter § 7, stk. 3.
Dette sker ved henvendelse til DFfRs sekretariat, som koordinerer ønsker i forhold til
andre klubber og ronetværk.
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§ 5 Revision af bestemmelserne
Nærværende bestemmelser revideres senest ved DFfRs ordinære generalforsamling i
2014.
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