Dansk Forening for Rosport

Møde notat fra HB mødet 21.11.15
Ærestegn
DFfR har uddelt 2 ærestegn til 2 mærkante og dedikerede frivillige ledere i rosporten. Det drejer sig om
Torben Thyrén fra Hvidovre Roklub og Laurits Rauer Nielsen fra DSR.
I indstillingen af Torben, stod der blandt andet: ”Torben påtog sig formandsjobbet og sammen med nogle
få andre medlemmer for at få klubben genoprettet økonomisk, organisatorisk og medlemsmæssigt. En lang
sej kamp der nu har medført, at der er kommet styr på økonomi, mange medlemmer der interesserer sig
for klubben samt gode relationer til kommunen og lokalsamfundet.
Gennem alle årene har Torben været 'gennemsyret' af roning på en måde som ikke mange andre roere i
dag kommer i nærheden af.”
Torben har igennem en årrække ydet en stor indsats med sin dommergerning i DFfR.
Om Laurits skriver klubben: ” Laurits har igennem de sidste 20 år, ydet en kæmpe indsats, ikke blot i DSR, for
han har også været aktiv i Københavns Kredsen og i flere udvalg under DFfR regi blandt andet
Sikkerhedsudvalget.

Laurits har tillige varetaget klubbens interesser, hvor han sammen med andre klubber på Østerbro, har
udarbejdet en visionsplan for idrætten i området. Herunder at få etableret en kanal gennem Nordhavn, når
den er udbygget. ”
Standerhejsningsklub 2016
DFfR´s officielle standerhejsningsklub er tildelt Roforeningen KVIK. Klubben er Danmarks første roklub, som kan
fejre 150 års jubilæum i 2016.
Grøn Klub Pris 2015
Miljø- og planudvalget har haft en svær opgave, at nominere 3 klubber til ”Grøn Klub Pris 2015”. De 3
nominerede var Fur Baadelaug, Odder Roklub og Sønderborg Roklub, der alle 3 har arbejdet målrettet med
nedsættelse af energiforbrug, udledning af CO2 og vedvarende energi. HB besluttede at prisen skulle gå til
Odder Roklub, som er lykkedes med et blive nulenergihus!
HB og miljø- og planudvalget har besluttet, at Grøn Klub Prisen skal uddeles i yderligere 3 år.
Regatta Kalender 2016
Terminslisten for regattaer i 2016 er nu behandlet af hovedbestyrelsen. Den vil blive lagt på hjemmesiden
hurtigst muligt efter der er fundet en regattaarrangør til DM og at det er besluttet om DM skal afvikles over 1
eller 2 dage i 2016.
Fonden til Rosportens Fremme
Som vanligt uddeler Fonden til Rosportens Fremme midler til hold, der har deltaget i udenlandske kaproninger
og træneruddannelse på højt niveau. Støtten er i år fordelt på 5 ansøgere.

Vedtægter
På hovedgeneralforsamlingen i 2015 lovede HB de delegerede, at DFfR´s vedtægter på en række områder skal
justeres. Det arbejde er Hovedbestyrelsen i gang med og forventningen er, at der præsenteres et forslag til
vedtægtsændringer på hovedgeneralforsamlingen den 12. marts 2016.
DM
Hovedbestyrelsen tog en beslutning om, at få evalueret DM 2015 via et elektronisk spørgeskema. En god
beslutning med mange svar, gode forslag og refleksioner. HB vil arbejde med at formulerer et formål med DM.
RoBattle projektet
Med støtte fra Nordea-fonden arbejder DFfR stadig med målet om, at vende frafaldet af ungdomsmedlemmer i
DFfR. RoBattle projektet er en succes, der har skabt mange gode kontakter til klubber, der ønsker, at være en del
af projektet. DFfR og projektleder Ronja Egsmose har en ambition om, at forankre projektets aktiviteter og vil
øge indsatsen herfor i 2016.
World Rowing Masters Regatta 2016
DFfR får besøg af FISA Masters Commision den 28. november. Formålet er en besigtigelse af robanen og de
øvrige faciliteter, der danner ramme om WRMR2016 i dagene 8.-11. september 2016.
Bulletin 1 er færdig og tilmelding til WRMR2016 forventes åbnet fra årsskiftet.
Der skal lyde en stor opfordring til alle danske roere om, at benytte lejligheden til at deltage i verdens største
regatta. Her kan alle roere deltage.
Læs mere på: http://www.wrmr2016.com/ hvor du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Næste møde
HB har deres næste møde den 29. januar 2016.

