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Mødenotat fra HB mødet 25.01.2017 

__________________________________________________________ 
 

Optagelse og udmeldelse af roklubber 
Hovedbestyrelsen godkendte optagelsen af Sønderjysk Regattaforeningen. 
 
 
Ny formand for træneruddannelsesudvalget 
Hovedbestyrelsen godkendte Claus Bo Andersen som formand for træneruddannelsesudvalget. 
Udvalget består i øvrigt af følgende medlemmer: 

 Henrik Winther 

 Ragnhild Søndergård 

 Jacob Meden 

 Kasper Haagensen 

 Bøg Mosegaard 
 
 
DFfR´s ærestegn 
Vi har modtaget en indstilling af en roer til DFfR´s ærestegn og Hovedbestyrelsen besluttede at imø-
dekomme indstilling. Overrækkelsen er ikke sket endnu. 
 
 
Betænkning af roklubber til almenvelgørende formål 
I forbindelse med at mange roere har støttet Dansk Roning med et bidrag på gavegiro, som giver 
skattemæssigt fradrag, har en del ønsket at støtte en konkret roklub. Hovedbestyrelsen har behand-
let disse og ønsker, at betænke de konkrete roklubber med midler, som skal anvendelses til almen-
velgørende aktiviteter, der kommer alle klubbernes medlemmer til gode og er med til at udvikle klub-
berne og skabe aktiviteter i den enkelte klub. 
 
 
Strategiarbejdet 
Den 3. januar indstillede DFfR 5 strategiske spor til DIF´s bestyrelse.  

DIFs bestyrelse havde møde den 24. januar, hvor DFfR´s indstilling blev godkendt. 

De 5 spors ordlyd er: 

DFfR ønsker at støtte de roklubber, der vil gøre en særlig indsats for at udvikle ungdomsafdelinger, 

hvor unge trives og dygtiggør sig. 

DFfR vil fastholde flere voksne roere med organiseret træningstilbud i klubberne. 

DFfR vil samle og styrke organisationen, så den afspejler og understøtter DFfRs strategi så eksekve-

ring bliver optimal. 

DFfR ønsker at styrke og påvirke vores internationale interesser. 

DFfR og DKF ønsker, at skabe bedre ro, kano og kajak faciliteter og en endnu bedre adgang til vand 

for den organiserede idræt. 
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Vedtægtsændringer 
På Hovedgeneralforsamlingen 2016 blev næsten alle forslag til vedtægtsændringer nedstemt, og for-
samlingen opfordrede til, at der blev nedsat en arbejdsgruppe, som kunne sikre mere involvering af 
klubberne, når nye forslag skulle præsenteres ved dette års Hovedgeneralforsamling. Sådan en ar-
bejdsgruppe har HB nedsat, og den har udarbejdet forslag til vedtægts- og reglementsændringer som 
med ganske få bemærkninger blev godkendt af HB.  
Arbejdsgruppen består af: 
Conny Sørensen (formand), Kasper Haagensen (DSR), Mia Espersen (Bagsværd), Maria Aas (Hader-
slev), Svend Mørk-Jensen (Hadsund), Eske Christiansen (Aarhus) og Anne Meisner. 
 
På KU seminaret i november måned blev der nedsat en lille gruppe bestående af Mia Espersen,  
Bagsværd Roklub og Kasper Haagensen, DSR, der skulle gennemgå Kaproningsreglement og Ergome-
terreglement med ændringsforslag, som fremsættes på Hovedgeneralforsamlingen. 
 
 
Ansvarsforsikring 
Idrættens kollektive forsikringer, som omfatter bl.a. ansvarsforsikring, dækker det erstatningsansvar, 
foreninger, ansatte og frivillige kan pådrage sig, når de arbejder for foreningen.  
Skader, som et almindeligt medlem forvolder, skal som udgangspunkt anmeldes til medlemmets pri-
vate ansvarsforsikring. En styrmand er at betragte som et almindeligt medlem og er derfor ikke dæk-
ket af idrættens kollektive forsikring.  
Sekretariatet har haft henvendelser fra roklubber, der har troet, at alle medlemmer i roklubben har 
været omfattet af den kollektive ansvarsforsikring. Der er altså en udbredt misforståelse omkring an-
svarsforsikring, som DFfR ønsker at kommunikere og hjælpe til med at løse. 
DFfR vil derfor indgå en aftale med et forsikringsselskab, hvor alle roklubber kan få en fordelagtig, 
men individuel forsikring, der dækker både kasko og ansvar for alle medlemmer i klubben, således at 
det ikke er det enkelte medlem, der hæfter for den skade vedkomne måtte forvolde. Det står natur-
ligvis klubben frit for, hvorvidt man ønske, at benytte pågældende selskab. 
 
 
Hovedgeneralforsamling den 18. marts 2017 i Middelfart 
DFfR har hovedgeneralforsamlingen den 18. marts kl. 10.00. Det afholdes på Comwell i Middelfart lige 
som sidste år. 
 
Valg til hovedbestyrelsen: 

 Formand, Henning Bay Nielsen - ønsker at genopstille. 

 Bestyrelsesmedlem Diana Kofod - ønsker ikke at genopstille. 

 Bestyrelsesmedlem Dorthe Thanning - ønsker ikke at genopstille. 
 
Udsendelse af dagsorden, forslag stillet af HB, oplysning om antal delegerede og fuldmagter sker den 
10. februar på mail til alle klubformænd. 
Udsendelse af endelig dagsorden, årshæfte, årsregnskab og budget og evt. indkomne forslag fra 
Klubberne, vil ske den 3. marts på mail efter kl. 13.00. 
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Godkendelse af regnskaber 
Hovedbestyrelsen godkendte de foreløbige regnskaber (2016) for DFfR og Fonden til Rosportens 
fremme.  
 
 
Orientering 
Eurows generalforsamling afholdes lørdag den 18. marts kl. 8.00 i Middelfart. 
Der blev afholdt kongres i Nordisk roforbund den 14. januar 2017. 
HB er orientering om status vedr. Danmarks Rostadion, kongres i FISA, DRC, Sekretariatet og udvalge-
nes arbejde. 
 
 
Næste møde 
Afholdes den 17. marts 2017 i Middelfart. 


