
Oprindelig tekst Foreslås ændret til: Begrundelse

§ 30 - KLUBBERNES REPRÆSENTANTER

1 Den anmeldte repræsentant varetager klubbens interesser under kaproningen og er alene

berettiget til - på klubbens vegne - at forhandle med regattakomiteen og kan derfor ikke være

medlem af denne. 

Repræsentanten kan anmelde en stedfortræder. 

Repræsentanten/stedfortræderen skal være til stede på mandskabsledermadet. 

På banen under løbet fungerer denne som holdets anfører. 

Et gebyr for udeblivelse som tilfalder arrangementsarrangøren fastsættes hvert år på

Hovedgeneralforsamlingen.

1 Den anmeldte repræsentant varetager klubbens interesser under kaproningen og er alene

berettiget til - på klubbens vegne - at forhandle med regattakomiteen og kan derfor ikke være

medlem af denne. 

Repræsentanten kan anmelde en stedfortræder. 

På banen under løbet fungerer denne som holdets anfører.

1 På de 2 seneste regattaarrangørmøder har deltagerne været enige om at de reglementsbestemte 

mandskabsleder møder kan afskaffes.

Begrundelse: Coronaperioden har vist at der kan afvikles regattaer uden at samle klubbernes 

mandskabsledere.

Mandskabeledermøderne har udviklet sig til at være et forum hvor klubbener melder til og fra.

De få instruktioner, herunder sikkerhedsinstruktioner kan gives på anden og mere sikker vis, f.eks. 

ved anvendelse WHATSAPP

2 Bye Laws: Klubber, der ikke har en klubrepræsentant (efter suppleant) tilstede ved

mandskabsledermadets start, vil have startforbud til samtlige af klubbens starter indtil det på

Hovedgeneralforsamlingen vedtagne belab (pt. Kr. 500,- per klub) er indbetalt til

regattaarrangarerne. Betalingen fritager ikke klubben for at efterleve mandskabsledermadets

beslutninger.

UDGÅR Udgår som følge af do.

3 Ingen person kan repræsentere mere end 3 klubber. En suppleant skal senest ved mødets

begyndelse — navneopråb — oplyse, hviIke(n) klub(ber) han/hun repræsenterer. Det er

suppleantens ansvar at videregive madets informationer og beslutninger til de klubber som

han/hun repræsenterer. Ændringer og vedtagelser foretaget på madet er gældende uanset evt.

fravær af implicerede klubber.

UDGÅR Udgår som følge af do.

4 Repræsentanten skal på arrangementskomiteens eller Dommerkomiteens forlangende kunne

fremskaffe relevante data for enhver af klubbens roere ved regattaen.

2 Repræsentanten skal på arrangementskomiteens efter Dommerkomiteens forlangende kunne

fremskaffe relevante data for enhver af klubbens roere ved regattaen.

2 Uændret - ingen relation til mandskavbledermødet


