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Hovedbestyrelsens opgaver og ansvarsområder 
 
Overordnede opgaver (§1) 
Hovedbestyrelsen (HB) varetager forbundets anliggender og er ansvarlig over for generalforsamlingen 
(§9), og arbejder dermed for at fremme dansk roning og sikre dens udbredelse i det danske samfund 
(§1). 
 
Desuden er det HB’s ansvar at sikre, at klubber, udvalg, ronetværk og medarbejdere har de bedst 
mulige betingelser for deres arbejde for at styrke og samle dansk roning og dele og sprede glæden 
ved roning som sport (DFfR’s Vision à 2014). 
 

Medlemmer (§9) 
HB består af 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen: formand, økonomiansvarlig og 5 
bestyrelses medlemmer. HB udpejer en næstformand blandt de 5 bestyrelsesmedlemmer. 
 

Ansvarsområder: 
 

A. Drift 
• Indkaldelse og afvikling af HB møder samt udarbejdelse og videreformidling af referater fra 

møderne (§11). 

• Behandling, godkendelse og opfølgning på forbundets regnskab og budget (§10)  

• Udarbejdelse af skriftlig beretning, regnskab og forslag til budget, som vedlægges indkaldelse 
til den ordinære generalforsamling (§10). 

• Udarbejdelse af årsskrift (§25). 

• Kommunikation – herunder PR, markedsføring, nyhedsformidling og intern kommunikation. 

• Udarbejdelse af oversigt over alle forbundets klubber (§10). 

• Sekretariatets drift. 

• Ledelse af udviklingsprojekter, opgaver og projekter under DIF’s Fordelingsnøgle og andre 
projekter, der køres i og uden for sekretariatet. 

 
Den daglige, praktiske varetagelse af ovenstående opgaver er uddelegeret til DFfR’s sekretariatsleder. 
Den politiske ledelse på områderne varetages af forretningsudvalget. 
 

B. Udvalg, ronetværk, sekretariat og klubber 
• Nedsættelse af udvalg, udpegning af udvalgsformand, godkendelse af udvalgsmedlemmer og 

fastsættelse af udvalgets opgaver, ansvar og beføjelser (§13). 

• Udpegning af politiske ansvarlige fra HB til hvert udvalg (§14). 

• Afgørelse om klubbers indmeldelse i eller udelukkelse af DFfR (§2 og §6). 

• Ansættelse af sekretariatsleder (§12) og Sportschef i DRC. 

• Godkendelse af udviklingsprojekter, opgaver og projekter under DIF’s Fordelingsnøgle og an-
dre projekter, der køres i og uden for sekretariatet. 

 
C. Regattaer og arrangementer 
• Udarbejdelse af koordineret regattakalender med påtegnelse af ansvarlige regattaarrangører 

og løbslister (§28). 

• Afholdelse af  
o Generalforsamling (§16) Den praktiske varetagelse af opgaven er uddelegeret til 

DFfR’s sekretariatsleder. 
o Danmarksmesterskaberne (§27). Den praktiske varetagelse af opgaven er uddelege-

ret til DFfR’s sekretariatsleder.    
o Forbundets officielle standerhejsning. 
o Relevante seminarer. Den praktiske varetagelse af opgaven er uddelegeret til DFfR’s 

sekretariatsleder. 

• Udskrivning af Forbundsmesterskaber (§27). 
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D. Repræsentation og tildelinger 
• Repræsentation af forbundet i klubber, ronetværk, udvalg og andre interne organer (§10). 

• Behandling af ansøgninger til Fonden for Rosportens Fremme. 

• Indstilling til generalforsamlingen til æresmedlemskab og tildeling af forbundets ærestegn og 
guldmedalje (§23).  

• Repræsentation af DFfR i DIF, FISA, NOR, KK-Fonden, Team Danmark, I/S Rostadion og an-
dre eksterne organer (§10) (varetages af forretningsudvalget). 

• Varetagelse af 3 bestyrelsesposter i DRC (2 af disse poster varetages af forretningsudvalget). 

• Varetagelse af bestyrelsespost i EUROW ApS (varetages af forretningsudvalget). 
 

Særlige fokusområder 
I DFfR’s Vision à 2014 er der udpeget tre særlige fokusområder, som HB arbejder med: 
 

E. Kommunikation og struktur 
• Etablering og vedligehold af relevante kommunikationsveje mellem forbundets organer. 

• Udvikling af DFfR som organisation og forbund. 
 

F. Klubudvikling 
• Understøttelse og initiering af tiltag med fokus på fastholdelse af medlemmer gennem uddan-

nelse, synliggørelse af tilbud og etablering af strukturerede træningstilbud i klubberne. 

• Understøttelse og initiering af tiltag, der skal få flere unge i dansk roning. 

• Understøttelse og initiering af tiltag, der fremmer sikkerhed og miljø. 
 

G. Verdensmesterforbund 

• Repræsentation af DFfR i DRC, TeamDanmark, FISA. 

• Understøttelse og initiering af tiltag, der skal få flere unge i dansk roning. 
 
 
 
 
 

Godkendt på HB mødet den 24. april 2014 


