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Forbundsgaranti til Nordborg Roklub 
Hovedbestyrelsen godkendte en forbundsgaranti til Nordborg Roklub, da de vil ansøge DIF om opta-
gelse af et rentefrit lån på kr. 125.000 kr. 
 
Generalforsamling i Eurow 
Eurows regnskab for 2016 blev godkendt af HB. Selskabets bestyrelse indstiller et udbytte til DFfR på 
100.000 kr.  Endvidere bakkede HB op om indstillingen af den nuværende bestyrelse Peter Froskov, 
Conny Sørensen (DFfR repræsentant), Michael Pedersen og Dorthe Glud til genvalg, da alle ønsker at 
genopstille. Endvidere foreslås genvalg af Statsaut. revisor Susanne S. Thorsen, Gøbel & Thorsen. 
Generalforsamlingen afholdes lørdag den 18. marts kl. 8.00 i Middelfart.  
 
Strategiarbejdet 
Hovedbestyrelsen drøftede de fremlagte foreløbige resultatmål. DKF og DFfR vil indgår et samar-
bejde og har således formuleret et fælles strategi spor omkring faciliteter og adgang til vand. I drøf-
telserne af resultatmål har KU, DRC, DKF og projektleder for RoBattle været inddraget og der er nu 
foretaget en tilretningen før mødet med DIF konsulent den 6. april og endnu et møde med DKF. 
Processen frem imod aflevering af DFfRs forslag til en strategiaftale med DIF vil bl.a. bestå i involve-
ring af ansatte, frivillige i udvalg og indspil til indsatser og handlinger fra de delegerede på hovedge-
neralforsamlingen. Strategiaftalen skal afleveres til DIF inden 1. juni 2017. 
 
Hovedgeneralforsamling den 18. marts 2017 i Middelfart 
Gennemgang af program, endelig dagsorden og bilag med dirigenten. Hovedgeneralforsamlingen su-
spenderes en time før frokost for, at give plads til 3 indslag: 
Uddeling af Poul Madsens lederpris. 
First. A/S ved Stig Lyngby der giver en kort oplæg om den nye rammeaftale vedr. forsikring – herun-
der særlig ansvarsforsikring for klubbens aktive roere og kaskoforsikring af både. 
Oplæg ved Birgit Bech Jensen med gennemgang af DFfRs godkendte strategiske spor, som er ud-
gangspunktet for den strategiaftalen som DFfR skal indgå med DIF i perioden 2018-2022. 
 
Orientering: 
De endelige medlemstal offentliggøres af DIF den 6. april 2017 
 
Efter FISA kongressen i Tokyo er der nu igen god energi i DRC og hos atleterne og ser fremad for at få 
det bedste mulige ud af situationen. 
 
HB har besluttet, efter indstilling fra KU, at ansøge FISA om, at få allokeret et EM i ergometer roning, 
som kan afvikles og organisering sammen med DM i Indendørs Roning i Gladsaxe Sportshal i samar-
bejde imellem Bagsværd Roklub og Concept2 Danmark. 
 
Næste møde 
Afholdes den 27. april 2017 i Bagsværd. 


