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Sag nr. 1 – Godkendelse af referat fra sidste møde
Fremlæggelse: Marie Heide
Tema

Referatet fra sidste HB møde godkendes.

Sagsfremstilling

HB har afholdt møde den 14. april 2019 og referat heraf er rundsendt til
bestyrelsen for kommentarer og blevet publiceret på roning.dk. Ligeledes er der
blevet udsendt ’nyhedsbrev’ til medlemmerne om HB-mødet.

Indstilling

Referatet godkendes af HB.

HB´s beslutning

Godkendt

Sag nr. 2 – Godkendelse af dagsordenen
Fremlæggelse: Marie Heide
Tema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Dagsordenen er rundsendt til HB for kommentering og publiceret på roning.dk
Siden dagsordnen er blevet rundsendt og publiceret er der blevet tilføjet:
• Sag nr. 14 - Evaluering juni 2019 DIF-strategi
• Sag nr. 16 - Strategiproces

HB´s beslutning

Godkendt med tillæg af punkter til eventuelt
1. Referat fra Hovedgeneralforsamlingen.
2. Ordens Amatørudvalget
3. DIF-DM uge
4. Info fra Udvalg
5. U23 VM i USA

Sag nr. 3 – Nyt KU-medlem
Fremlæggelse: Conny Sørensen
Tema

Nyt KU-medlem til godkendelse af HB

Sagsfremstilling

Formanden for kaproningsudvalget Morten Espersen har d. 9/5-2019 anmodet om
at udvalget udvides med yderligere ét medlem. KU har indstillet Alexander
Rathenborg, 29 år og medlem af Holstebro Roklub.

KU vil således bestå af flg personer
Morten Espersen (formand): Bagsværd Roklub
Lea Sletting Jakobsen, Roforeningen KVIK
Niels Holmquist, Københavns Roklub
Anders Brems, Danske Studenters Roklub
Johnny Bo Vikkelsøe, Odense Roklub
Rene Mejer Andersen, Sorø Roklub
Alexander Rathenborg, Holstebro Roklub
Udvalgtes Kontaktpersoner til DFfR bestyrelsen er uændret Conny Sørensen og
Thomas Ebert.
Bilag
Indstilling

Det indstilles at HB godkender KUs anmodning.

HB´s beslutning

Godkendt

Sag nr. 4 – Kongres i Nordisk Roforbund 5-7. juli
Fremlæggelse: Jan Poulsen

Tema
Sagsfremstilling

Bilag
Indstilling

HB´s beslutning

Finlands Roforbund har foreslået, at rækkefølgen, hvormed nordiske Mesterskaber afholdes
ændres således at NM vil blive afholdt i Finland oftere end nu, hvor Finland er vært for NM
hvert 7. år.
Bilag 4a - Forslag til ændring Nordisk Kongres 19
Bilag 4b - Dagsorden Nordisk Kongres 5-7 juli
Det indstilles, at HB giver opbakning til, at JP på vegne af DFfR, har forhandlingsmandatet
vedr. eventuelle forslag, som er på dagsordenen ved kongressen i Nordisk Roforbund. HB
giver opbakning til, at Finland får mere aktiv rolle ifm. afholdelse af NM. Eventuelle
økonomiske konsekvens for DFfR ved deltagelse i NM i Finland diskuteres på HB-mødet samt
hvordan der kan tages hensyn til dette, når budgetter udarbejdes.
HB anerkender Finlands ønske. HB bemærker, at bådtransport mhp deltagelse i NM i Finland
kan forventes at fordyre dansk engagement. Endvidere tænkes det at deltagelse i et NM for
seniorer kunne forbeholdes U23 roere. HB foreslår, at der indhentes input fra hhv KU og DFfR
sportschefen mhp at kvalificere DFfR´s holdning til forslag fra NOR.

Sag nr. 5 – Referat fra DFfR bestyrelsesmøder
Fremlæggelse: Kasper Haagensen

Tema

Referat fra DFfR bestyrelsesmøder

Sagsfremstilling

Der er et ønske om større transparens om hvilke emner der besluttes og diskuteres på DFfR
bestyrelsesmøder. Dette emne har være debatteret på tidligere HB-møde.
I den forbindelse blev det drøftet, at tekstmængden, som behandles på HB-møder kunne
minimeres, at brug af bilag så vidt muligt bør undgås og offentliggøres i det omfang eventuel
bilagstekst ikke kan indgå i referatets sagsfremstilling, men at bilag indeholdende
personoplysninger behandles som lukkede emner som det kendes fra f.eks. kommunale
referater.
Derudover havde forrige bestyrelse et udtalt ønske om at driftsmæssige emner ikke
inkluderes på dagsordenen til HB-møder, men så vidt muligt besluttes og effektueres af
DFfR’s Forretningsudvalg som efterfølgende kan orientere hovedbestyrelsen.

Bilag

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at HB understøtter ovenstående.

HB´s beslutning

HB beslutter
- At referatet fra HB møder skal være et samlet dokument
- At bilag inkluderes i referatet medmindre der besluttes andet på mødet.
- At sagsfremstillinger så vidt muligt er korte og konkrete for at sikre overblik

Sag nr. 6 – E-sport og dansk roning
Fremlæggelse: Kasper Haagensen

Tema
Sagsfremstilling

E-sport og dansk roning
KH ønsker flg. drøftet:
Dansk Cykel Union har netop modtaget 600.000 kr. fra DIF til at ansætte en e-sport
konsulent. Denne konsulent skal udvikle mulighederne for at kunne dyste med hinanden på
spiningcykler eller andre indendørs aggregater til cykler.
Læs mere i denne artikel:
https://www.dif.dk/da/politik/nyheder/viaritzaupolitik/presse/2019/5/20190504_
esportindiforbundogforeningsliv
DFfR har alle muligheder for at gå samme vej med det meget store univers af ro-ergometre,
som er inkluderet i roklubber og især i fitnesscentre. Der findes over 500.000 medlemmer
med fitnesscenter adgang og mindst lige så mange, som har adgang til et ergometer via deres
arbejdsplads. De fleste ro ergometre er udstyret med en computer, som i en eller anden form
kan tilsluttes en PC og nogle med nyeste udgaver, direkte til en mobiltelefon/tablet. Der
findes programmer, hvor man kan ro om kap med folk fra hele verden og der er et stort
udviklingspotentielle.
DFfR bør tage initiativ til at undersøge, hvordan der kan tilvejebringes økonomiske midler til
at booste en form for udvikling af en Rowing e-sport model. Vi bør undersøge, hvordan vi
som forbund kan positioner os i denne nye e-sports verden, som har udløbere til hvordan
danskere dyrker idræt i dag og til hvordan danskere er engageret i foreningsidrætten. Dette
har endvidere en pendant til Bevæg dig for Livet-projektet, hvor roning som idræt på
nuværende tidspunkt desværre ikke er inviteret.

Bilag

Ingen

Indstilling

Det indstilles at støtte op om at ny sekretariatsleder, som en af de indledende opgaver,
bør tage initiativ til at undersøge, hvilke økonomiske muligheder der er for at understøtte
ovennævnte sagsfremstilling. Dette kan være fra eksterne fonde samt i øvrigt diverse
puljer i DIF. Målet er, at der inden årets udgang er etableret konkrete initiativer.

HB´s beslutning

HB bemærker, at der pt allerede er mange forhold en ny sekretariatsleder skal håndtere. I
første omgang bør DFfR ergometergruppen involveres mhp at kvalificere et evt oplæg HB
dernæst kan træffe beslutninger ud fra.
CS tager kontakt til DFfR ergometergruppen mhp ovenstående. KH vil gerne deltage i
gruppens næste møde. Det er ønskværdigt om HB allerede i efteråret kan have input fra DFfR
ergometergruppen. Måske man allerede ifm HGF2020 kan præsentere konkrete initiativer.

Sag nr. 7 – Medlemsregistrering i DFfR
Fremlæggelse: Kasper Haagensen
Tema

Medlemsregistrering i DFfR

Sagsfremstilling

KH ønsker flg. drøftet:
DFfR er af DIF godkendt til at have én aktivitet ”Roning” på trods af at roning udføres på
markant forskellig vis og ordet roning i øvrigt flittigt bruges af et andet forbund under
Danmarks Idrætsforbund. Andre idrætsgrene under DIF har godkendt to eller flere aktiviteter,
som giver et årligt aktivitetshonorar, der er omfattet af grundtilskuddet. Svømning har flere
godkendte aktiviteter og det samme har et forbund som Gymnastik.
KH foreslår, at det bør diskuteres hvorvidt DFfR bør genoptage undersøgelserne for hvordan
DFfR kan få anerkendt yderligere aktiviteter af DIF. Med den megen fokus ergometer-roning
har fået de seneste to år, muligheder for en Rowing e-Sport model samt nylig anerkendelse af
selvstændigt Indoor VM er måske faktorer, som kan genoptage forhandlingerne med DIF. Det
synes oplagt, at vi i den grad burde se på samme muligheder og et sted at starte er via den
årlige indrapportering af medlemmer fra vores medlemsklubber. Derudover synes
Coastalroning at boome både nationalt og internationalt. Og tendensen vil givetvis
accelererer frem mod OL2024, hvor der synes at være politisk medvind for at FISA foreslår
IOC, at coastalroning omfattes af OL-programmet. Allerede i 2022 er Coastalroning inkluderet
i programmet for Youth Olympic Games.
På mødet gennemgås hidtidige initiativer mhp at opnå godkendelse af ergometerroning som
aktivitet. CS oplyser at man overfor DIF skal dokumentere klubber med særskilt
ergometermedlemskab (og i alt 1000 personer som ergometerroere) samt at der skal
dokumenteres særskilt uddannelse og mesterskaber. På mødet foreslås, at der etableres en
spørgeskemaundersøgelse af aktiviteterne i danske roklubber.

Bilag

Ingen

Indstilling

HB tager drøftelsen til efterretning.

HB’s beslutning

Det foreslåes, at ny sekretariatsleder kunne etablere en klubspørgeskema i efteråret. En
evt genoptagelse af initiativer for at få anerkendt ergometer-roning som aktivitet må
afvente drøftelser med ny sekretariatsleder.

Sag nr. 8 – Ekstern kommunikation
Fremlæggelse: Kasper Haagensen

Tema

Ekstern kommunikation

Sagsfremstilling

Der er et indtryk af, at deltagere ved Hovedgeneralforsamlingen udtrykte et større ønske om
at kommunikationen mellem DFfR´s politisk valgte organ, hovedbestyrelsen, i højere grad
tilrettelægger mere kommunikation til medlemsklubber under DFfR. Vejle Roklub havde som
et ud af tre punkter ønske om konkrete tiltag for kommunikation og afrapportering om hvad
man kunne gøre for at fremme dette. Et nyhedsbrev blev indtil efteråret 2017 sendt til
klubformænd.
Efter afholdte generalforsamling i marts 2019 tog bestyrelsen initiativ til udarbejdelse af
nyhedsbrev med information om konkrete tiltag bestyrelsen straks ville iværksætte eller var i
proces med at opstarte for at understøtte generalforsamlingens ønsker. Man ønsker at
information om tiltag i DFfR gerne skulle nå så mange roere som muligt.
KH kunne godt tænke sig at have en dialog om, hvordan man som DFfR hovedbestyrelse kan
optimere kommunikation om DFfR med medlemmerne og de danske roere. Et forslag er at
genindføre nyhedsbrevet.

Bilag

Ingen

Indstilling

Bestyrelsen drøfter sagsfremstillingen og diskuterer hvilke konkrete politiske håndtag, der
kan skrues på for at sikre, at information som bestyrelsen finder relevant kommer frem til
medlemmer af DFfR.

HB´s beslutning

Nyhedsbrev fra HB genindføres med den justering, at nyhedsbrev i tillæg til at det sendes til
klubformænd også publiceres på roning.dk.

Sag nr. 9 – Langturspas
Fremlæggelse: Jan Poulsen

Tema

Langturspas

Sagsfremstilling

Med det formål at stimulere interessen for at få herlige naturoplevelser ved at ro langture i
fremmed farvand samt for benyttelsen af DFfR´s udstationerede både til dette formål, vil vi
gerne give alle danske roere mulighed for at anskaffe sig et LANGTURSPAS – i form af en lille
”bog”, der kan følge den enkelte roer på langture og – som et rigtigt pas – løbende blive
forsynet med ”stempler” (eller f.eks. stickers) fra de forskellige steder der besøges.

Bilag

Bilag 9 - Langturspasset – ideskitse

Indstilling

HB drøfter ovenstående samt bakker op om det videre udviklingsarbejde.

HB´s beslutning

HB støtter at DFfR Langtursudvalg arbejder videre med en udvikling af et Langturspas. HB
foreslår, at et langturspas endvidere kunne inkludere specifikke klubstempler.

Sag nr. 10 – Status på ny sekretariatsleder
Fremlæggelse: Marie Heide & Conny Sørensen

Tema
Sagsfremstilling

Status på ny sekretariatsleder.
DFfR har nedsat et ansættelsesudvalg, der arbejder med at finde en ny sekretariatsleder med
forventet start d. 1. August 2019.
DFfR modtog 47 ansøgninger til stillingen, hvoraf fem blev indkaldt til en 1. samtale med
ansættelsesudvalget bestående af Anna Karina Gravad, Ole Søgaard, Marie Heide og Conny
Sørensen (Ole Søgaard kunne desværre ikke deltage i 1. samtalerne).
Efter 1. samtalerne indkaldes nogle få kandidater til 2. samtale i starten af juni.
Det er planlagt at offentliggørelsen af den kommende sekretariatsleder finder sted i løbet af
juni eller start juli.

Bilag
Indstilling

HB tager orienteringen til efterretning

HB´s beslutning

Taget til efterretning. HB understreger vigtigheden af en kommunikationsplan.

Sag nr. 11 – Status på DM 2019 Århus
Fremlæggelse: Conny Sørensen

Tema

DM 2019 er planlagt til gennemførelse på Brabrand Sø i Århus.

Sagsfremstilling

Der har været dialog med Regattaforeningen i Århus om det forestående DM 2019 på
Brabrand Sø. Der er nogle udfordringer med bl.a. anlæg til afvikling af DM, som
regattaforeningen arbejder på at få løst.
Regattaforeningen har lavet et statusnotat til HB. Heri er anført udfordringer med
startpontoner som man mener kan lånes i Silkeborg. En medaljeponton skal også etableres.
Der er forventning om transportomkostninger til begge installationer. Markeringsbøjer oa er
tilrådighed. For at få økonomien til at hænge sammen omkring afholdelse af DM har
Regattaforeningen i Århus ønsket, at man hæver startgebyret.

Bilag

Bilag 11 - Status DM 2019 orientering til HB juni 2019 (Lukket bilag idet der er tale om et
arbejdsnotat mellem Regattaforeningen i Århus og HB). Essensen af notat er anført i
sagsfremstilling.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

HB´s beslutning

HB støtter fortsat op om at DM i roning afholdes i Brabrand. HB anser det for meget vigtigt
Regattaforeningen i Århus støttes og bakkes op hvilket er i alle roklubbers interesse. HB giver
således opbakning til at startgebyrer evt kan hæves. Samtidig opfordres til at
Regattaforeningen i Århus er i kontakt med formand for DFFR dommerudvalget.

Sag nr. 12 – Forsikringsgruppe nedsat på HGF
Fremlæggelse: Conny Sørensen

Tema

Arbejdsgruppe, der undersøger muligheder for etablering af kollektiv forsikringsordning for
klubber og sikrer bedre ansvarsforsikring.

Sagsfremstilling

På HGF 2019 blev der vedtaget et forslag fra Rungsted Roklub om nedsættelse af en
arbejdsgruppe, der skal undersøge muligheder for etablering af kollektiv forsikringsordning
for klubberne, der sikrer en bedre ansvarsforsikring. HB skal rapportere tilbage til HGF 2020.
Gruppen er nedsat med interesserede og omfatter Formand/næstformand Rungsted Roklub,
Sikkerhedsudvalg Jørgen Grastrup/Torben Lindeschouw, Forsikringskyndig fra Kbh. Roklub
Thorsten Ramstrup og HB Conny Sørensen.

Bilag

Gruppen har haft sit første møde og drøftet hvilke opgaver, der skal igangsættes herunder et
spørgeskema til alle klubber for at indhente information om antallet af skader de seneste 3 år
Bilag 12 - udkast til spørgeskema til klubber om forsikringsskader maj 2019

Indstilling

HB tager orienteringen til efterretning.

HB´s beslutning

Taget til efterretning

Sag nr. 13 – Siden sidst fra sekretariatet
Fremlæggelse: Conny Sørensen

Tema

Orientering fra sekretariatet siden HB-møde i april 2019

Sagsfremstilling

Status for bemanding på sekretariatet er tre fuldtidsansatte, to på deltid samt to
studenterhjælpere. Nogle af stillingerne er projektansættelser. Ifm. at en medarbejder
stoppede efter endt barselsorlov er barsels-vikariatet forlænget.
Pt. arbejdes der målrettet på en række opgaver.
- Skole OL med finaler i Århus 20-21. juni.
- Andre ungdomsaktiviteter som ungdomstræner, åben skole og videreudvikling af
ungdomskurserne.
- Sportsroning
- Klubbesøg og udviklingsforløb
- Faciliteter og miljøforhold.
- Opstart til nyt DIF økonomisystem

Bilag

Uddybende forklaringer findes i bilag. Sekretariatets medarbejdere har indtil ny leder er ansat
ikke ønsket en konstitueret leder men har foretrukket en kontaktperson til HB. Denne
funktion har CS varetaget.
Bilag 13 – Siden sidst fra sekretariatet (april-juni 2019)

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

HB´s beslutning

Taget til efterretning.

Sag nr. 14 – Evaluering juni 2019 DIF strategi
Fremlæggelse: Conny Sørensen

Tema

Den indgåede strategiaftale med DIF evalueres hvert halve år.

Sagsfremstilling

Den indgåede strategiaftale med DIF skal evalueres i juni 2019. Dette er den tredje statusevaluering, der gennemføres siden indgåelsen af strategiaftalen.
Det primære fokus ved evaluering i juni er fremdriften på procesmål. Udkast til
statusrapportering er udarbejdet på grundlag af indsamlede informationer fra de involverede
i DFfR og DFfRs formand og økonomiansvarlig har være til møde med DFfRs konsulent hos
DIF. På mødet blev udkastet drøftet og nogle justeringer aftalt - i løbet at juni vil DIF´s
konsulent sende info videre til DIFs bestyrelse. Status på evalueringen viser, at der er god
fremdrift på de forskellige strategispor.

Bilag
Indstilling

Bilag 14 - Statusmøde Strategiaftale juni 2019 – udkast - EFTERSENDES
HB tager orienteringen til efterretning.

HB´s beslutning

Taget til efterretning.

Sag nr. 15 – Orientering fra DRC/Internationalt/DIF
Fremlæggelse: Thomas Ebert (afbud)

Tema
Sagsfremstilling

Orientering fra DRC
Der var to nye ansigter ved DRC’s bestyrelsesmøde i form af ny repræsentant for de aktive
(Alexander Modest) og klubrepræsentant (Peter Christian Holmquist). Øvrige
bestyrelsesposter består og fortsætter uforandret. DFfR Sportschefen gennemgik DRC’s
bruttogruppe og orienterede om de enkelte satsningsbåde samt budget/økonomi til dags
dato. Økonomi ser pt ud til at ramme budgettet for året. DRC arbejder videre med nye tiltag
for at sikre ekstern finansiering.
Sportschefen gennemgik kort de eksisterende retningslinjer for Etik, Ernæring og Elite-politik.
De tre politikker er alle af ældre dato. Sidstnævnte codex vil Sportschefen gerne tage initiativ
til at se nærmere på. De to øvrige politikker anser DRC bestyrelsen i højere grad som et HBanliggende hvorfor disse bringes over i dette regi. Ovenstående er relevante forhold at sætte
i værk. Der er efter svømmesagen et intensiveret fokus på emnerne. Dels ønsker DIF og Team
Danmark at forbundene har relevante og opdaterede kodeks på emnet og dels har DIF
vedtaget en separat etisk-komite. Derudover har FISA indført en Atlet Safeguarding funktion i
forbindelse med afholdelse af events og der vil sandsynligvis også blive indført forhold i FISAreglementer omkring Atlet SafeGuarding. KU har udtrykt, at en DFfR-atlet-appel funktion evt.
kunne supplere ovenstående nationale og internationale tiltag for at sikre miljøet omkring
atleter. TE orienterede kort fra dialogmøde afholdt i Team Danmark-regi angående det
kommende støttekoncept for 2021-2024. I korte træk peger det i retning af: 1) skærpede krav
om en ”rød linje” i vores arbejde, der strækker sig over 8 år. 2) Team Danmark planlægger at
forenkle støttekonceptet ved at fjerne begrebet ”verdens klasseforbund”… og øgede krav om
højt kontinuerligt niveau for enkeltmands præstationer (top 3) og finale potentiale (top 8) for
hold. Der er udgivet en folder fra Team Danmark, hvor mere kan læses.
Internationalt tyder det på, at Multisport eventet som blev afholdt for første gang i 2018
gentages i 2022. Coastalroning synes også at få en tiltagende stærkere betydning i FISA. DFfR
er opmærksom på dette og som led heri søges internationale samarbejdsrelationer omkring
Coastalroning både i nordisk og europæisk regi. Aktuelt viser både Tjekkiet og Tyskland
interesse for samarbejde.

Bilag
Indstilling
HB´s beslutning

HB tager orientering til efterretning.
HB foreslår, at ny sekretariatsleder sammen med DFfR Sportschef vurderer hvilke politikker
og retningslinier, som bør revideres og hvilke der i øvrigt fortsat skal inkluderes på roning.dk.
Generelt savnes en oprydning af samt opdatering af materiale på roning.dk.

Sag nr. 16 – Strategiproces
Fremlæggelse: RS (afbud)

Tema

Strategiproces med DIF-konsulent

Sagsfremstilling

Baggrund:
Idræts deltagelsen i Danmark forandrer sig. Det giver lejlighed til, at Rosporten styrker sin
fortælling om, hvad Rosporten kan gøre for mennesker i alle aldersgrupper samt at DFfR gør
sig endnu mere relevant overfor deres interessenter. Det kræver et styrket samspil mellem
alle aktører: Hovedbestyrelsen, Sekretariatet, Udvalg (frivillige) og klubber til glæde for alle
udøvere.
Formålet med processen er med udgangspunkt i eksisterende vision, mission og strategiske
aftaler: 1) At tydeliggøre og forny grundfortællingen om, hvad Rosporten som sport kan
tilbyde - ”Hvad skal vi være for hvem?” 2) At Skabe en fælles referenceramme og en større
sammenhængskraft. Herunder definere og prioritere indsatsområder (inkl. strategi aftalerne)
og andre væsentlige udviklings -aktiviteter i et samlet overblik -”handlingsplan”. 3) At Sikre
optimal eksekvering gennem bl.a. øget kendskab og tillid til hinanden i hovedbestyrelsen,
sekretariatet og udvalg - Herunder at alle kender deres præcise roller, mandat og ansvar i
forhold til deres opgaver.
Mål og værdi med forløbet er 1) at Udarbejde en stærk fortælling og et kommuniker-bart
overblik- ”handlingsplan” som forholder sig til mulighederne for udvikling af rosporten 2) At
Sikre et stærkt engagement for visionen, målene og de underliggende aktiviteter, hvor
synergier bliver synlige og kan udnyttes på tværs af aktørerne i Rosporten, 3) at Udvide
kendskabet til hinanden i arbejdet for at udnytte og udbygge kompetencer og relationer på
tværs.
Forløbet blev initieret i slutningen af februar men først igangsat medio maj med en
udstrækning over resten af 2019 under hensyntagen til drift og kerneopgaver – primært
tilrettelagt som arbejdsworkshops over ½ dage i ydertimerne og/ eller lagt i weekenden.
Forløbet består af en interview runde som blev afholdt i maj. Herefter planlægges 2-3, ½
dages workshops, som primært forventes afholdt i DFfR´s lokaler. Et åbent dialog møde med
deltagelse af udvalg og andre frivillige og repræsentanter fra netværk. Der skal fastlægges
datoer for de kommende workshops med DIF-konsulenten.
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Bilag 16 er en powerpoint præsentation om Strategiproces 2020. Denne powerpoint er
udarbejdet af DIF konsulenten og vist til HB ved en tidligere lejlighed (information fra
powerpoint er inkluderet i sagsfremstillingen men selv powerpoint anses som lukket bilag).

Indstilling

Tages til efterretning

HB´s beslutning

Tages til efterretning.
HB foreslår, at RS etablerer en doodle til fastlæggelse af datoer for workshops.

Sag nr. 17 – Eventuelt
Fremlæggelse: alle

Tema
Sagsfremstilling

Bilag
Indstilling
HB´s beslutning

Eventuelt
1. Referat fra Hovedgeneralforsamlingen.
Dette er fortsat ikke færdiggjort af forskellige årsager.
2. Ordens Amatørudvalget
HB er gjort opmærksom på at et medlem af udvalget jvf udvalgtes vedtægter ikke
kan indgå i udvalget. Det samme er tilfældet for en suppleant. De nævnte personer
har tilbudt at trække sig.
3. DIF-DM uge
DIF er langt i processen med at indføre en DM-uge. Dette skal ske i 2021 i anledning
af et DIF jubilæum. Ideen er at så mange som muligt at DIF specialforbund afholder
DM i samme periode. Dette skal sikre omtale af små forbund. Det er forventningen
at DIF-DM ugen afvikles i slutningen af juni 2021. Værtsby for DIF-DM er endnu ikke
besluttet. DIF forventes i løbet af sommeren at ansætte en projektmedarbejder mhp
forberedelser af DIF-DM uge.
4. Info fra Udvalg
Pt ikke omfattet af dagsordene
5. U23 VM i USA
Grundet et meget højt kvalitetsniveau hos mange mandskaber er det fundet relevant
at udtage bredere trup end hvad man umiddelbart havde budgetteret med under
relevante spor. Derudover forventes bådlejen dyrere end forventet. Man forsøger at
finde midler inden for eksisterende økonomi.

Tages til efterretning
Ad 1
CS efterlyser referat hos dirigenten.
Ad 2
Formand for Ordens Amatørudvalget orienteres i forhold til . Suppleant må indgå. Udvalget
må således frem til næste HGF fungere uden suppleanter.
Ad 3
HB bakker op om, at det bør undersøges hvilke af DFfR´s danmarksmesterskaber og
forbundsmesterskaber som evt kunne inkluderes i en DIF-DM uge. Relevante udvalg
inddrages mhp udarbejdelse af forslag DFfR kan præsentere for DIF. HB skal gerne have input
fra udvalg senest ifm HB møde i november og gerne i august. Kontaktpersoner for hhv
Coastal, Langdistance, Ergo, og KU forventes at kontakte udvalg.
Ad 4
Info fra udvalg skal fremover inkluderes som fast dagsordenpunkt.
Ad 5
Udgifter omkring U23 landsholdets deltagelse i VM søges dækket i det eksisterende budget.
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Forslag til ændring af rækkefølge for afholdelse af Nordiske Mesterskaber.
Finlands Roforbund har foreslået, at vi ændret rækkefølgen således at nordiske Mesterskaber afholdes
oftere i Finland end nu, hvor det afholdes hvert 7. år.
På seneste styremøde blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et forslag til kongressen 2019. Hvis vi
umiddelbart laver en fortløbende rækkefølge mellem de 4 lande DAN, NOR, SVE og FIN, så vil det være de
samme 2 lande som afholder Sen. & Jun. Mesterskaber hver gang. Ligeledes vil de andre 2 lande altid
afholde Jun. Mesterskaber. Der er udarbejdet 2 forslag.

Årstal
2018
2019
2020

Nuværende system
Land
Sen. / Jun.
DAN
Junior
NOR
Sen. & Jun.
Junior
SVE

Land
DAN
NOR
SVE

Forslag 1
Sen./Jun.
Junior
Sen. & Jun.
Junior

Land
DAN
NOR
SVE

Forslag 2
Sen. / Jun.
Junior
Sen. & Jun.
Junior

2021

DAN

Sen. & Jun.

DAN

Sen. & Jun.

FIN

Junior

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

NOR
SVE
FIN
DAN
NOR
SVE
DAN
NOR
SVE
FIN
DAN

Junior
Sen. & Jun
Junior
Sen. & Jun
Junior
Sen. & Jun
Junior
Sen. & Jun
Junior
Sen. & Jun
Junior

FIN
NOR
SVE
DAN
NOR
FIN
SVE
DAN
NOR
SVE
FIN

Junior
Sen. & Jun.
Junior
Sen. & Jun.
Junior
Sen. & Jun.
Junior
Sen. & Jun.
Junior
Sen. & Jun.
Junior

DAN
NOR
SVE
FIN
DAN
NOR
SVE
FIN
DAN
NOR
SVE

Sen. & Jun.
Junior
Junior
Sen. & Jun.
Junior
Junior
Sen. & Jun.
Junior
Junior
Sen. & Jun.
Junior

Ad. Forslag 1 Her har jeg beholdt skiftende rækkefølge for Junior og Sen. & Jun. Mesterskaber, og indsat
Finland hvert 5. år.Det vil på sigt give lige mange arrangementer til DAN, NOR og SVE med
hensyn til Sen. & Jun. Mesterskaber og kun Junior mesterskaber. Men det udligner først sig
selv efter flere års rotation.
Ad. Forslag 2 Her har jeg bibeholdt samme rækkefølge for landene, således at Finland kommer med hvert
4. år, men så har jeg lidt kontroversielt ændret på systemet for Junior og Jun. & Sen.
Rækkefølge, for at få en ligelig fordeling til de enkelte lande.
Dette er kun et oplæg til forslag fra Finland. Sportskommiteen må meget gerne komme med kommentarer
og indstilling til ændringer. De mødes sikkert til Nordiske Mesterskaber i Sarpsborg, hvor de kan komme
med et fælles forslag til kommende kongres på Færøerne.
Torben Thyrén, Sekretær i Nordisk Roforbund
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Indkaldelse til ordinær kongres 2019. Kongres afholdes lørdag d. 6. juli i Torshavn, Færøerne kl.
9.00 ( Annika giver nærmere besked om lokale)
Dagsorden i henhold til gældende lov.
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden
Valg af referent – efter forslag fra arrangerende land
Beretning fra præsidenten
Beretning fra nedsatte komiteer i Nordisk Roforbund
- Sportskomiteen
- Dommerkomiteen
- Coastal Rowing
- Masterskomiteen
Beretning fra komiteerne kan være skriflig. I bedes alle være behjælpelige med at få
medlemmerne til at udarbejde disse beretninger, da jeg desværre ikke hører ret meget
retur på mine opfordringer.

5. Godkendelse af regnskab 2017 og 2018 (vedhæftet fil)
6. Revisionspåtegning til regnskaberne (vedhæftet fil)
7. Behandle budget samt aktivitetsplan for den kommende periode. Herunder fastsættelse af
kontingent
8. Indkomne forslag
- Finland har indsendt forslag angående Nordiske Mesterskaber. Sekretær i NOR
har efter aftale udarbejdet forslag for afvikling af Nordiske Mesterskaber.
Forslaget er vedhæftet denne indkaldelse, men sportskomiteen må MEGET gerne
komme med indlæg.
- Der er ikke modtaget andre forslag
9. Valg af præsident for 4 år.
- Jan Cederlund ønsker ikke genvalg.
- Danmark indstillet at nuværende sekretær Torben Thyrén vælges til præsident.
10. Valg af sekretær for 2 år. Danmark indstiller at Leif Egholm vælges til ny sekretær. Leif
deltager ved de Nordiske Mesterskaber sammen med nuværende sekretær.
11. Valg af revisor for 2 år.
- Zitas Svahnström-Gammals er villig til genvalg
12. Besked fra hvert enkelt land om hvem der er repræsentant i diverse komiteer.
13. Besked fra hvert land om repræsentant i Victor Hjorts Legat
14. Tid og sted for Nordiske Mesterskaber 2020 og 2021, såfremt dette ikke allerede er afklaret
efter pkt. 8 ”Indkomne forslag”.
15. Eventuelt
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Årets ide:

Et langturspas
Med det formål at stimulere interessen for at få herlige naturoplevelser ved at ro langture i fremmed
farvand samt for benyttelsen af DFfRs udstationerede både til dette formål, , vil vi gerne give alle danske
roere mulighed for at anskaffe sig et LANGTURSPAS – i form af en lille ”bog”, der kan følge den enkelte roer
på langture og – som et rigtigt pas – løbende blive forsynet med ”stempler” (eller f.eks. stickers) fra de
forskellige steder der besøges.
Som mulige steder bruges i første omgang DFfRs udstationerede både, der er placeret rundt i Danmark på
naturskønne og oplevelsesrige steder, der kan give roere mulighed for at tilrettelægge deres helt egne
oplevelser, hvad enten de ønsker at bruge en hel uge eller mere ”på farten” – eller de blot kan afse en
enkelt week-end eller et par midtuge-dage ind imellem.
Bogens indhold (36 eller 40 sider) kunne være:
Velkomst, præsentation af ideen
Et Danmarkskort med placeringerne af de udstationerede både índtegnet
3-4 sider pr. lokation (et flot billede, sted/adresse, oplysninger om farvand + kortudsnit samt
praktiske oplysninger i lighed med hvad der i dag gives på roning.dk, f.eks. om overnatningsmuligheder/hytter m.v. – samt en ”plads” til stempel/sticker for hvert sted
Evt. andre relevante informationer, generelt for alle steder – gode råd og inspiration til langtursroere
Links og apps der kan være nyttige (Friluftsrådet, shelters langs kyster m.v.)
EVENTUELT også omtale af fast tilbagevendende, landsdækkende arrangementer sm f.eks. Venø
Rundt, Fur Marchen, marathonroninger, måske endda langdistancekaproninger, som det jo også er
muligt for motionsroere at deltage i
En side med plads til at nedfælde navn/klub samt egne notater/oplysninger
Bagsiden med de tre annoncer, der kan del-finansiere ”passet”
Kortudsnit tænkes at være rigtig brugbare til den indledende planlægning (men dog ikke som erstatning for
søkort). Udnyttelse aftales med Geodatastyrelsen eller tilsvarende nye muligheder (Eniro?)
Vi er ikke utilbøjelige til at det kunne være en elektronisk løsning, kan sagtens se fordelene ved dette, den
store fleksibilitet det kan give og de lette muligheder for løbende at rette og justere samt de meget færre
omkostninger der løbende vil være, MEN det er meget langt fra vores formåen at realisere rent teknisk –
ligesom vi ikke vil være i stand til løbende at vedligeholde og justere et sådant projekt. Dét skal der andre
folk til ….
VI er yderligere af den opfattelse, at hvis denne idé skal sælges direkte til mange roere i mange klubber,
kunne den lille trykte ”sag”, man som langtursroer i alle aldre kan få i hånden – og ha ’med i robagagen –
være en god start, og passet vil anslået have en ”holdbarhed” på måske 3 år, før nogle af informationerne
begynder at blive uaktuelle – og derfra kunne man så skifte til en elektronisk version – f.eks. en App, der
kan downloades til mobiltelefon, og hvor man så kunne scanne en QR kode som bekræftelse på, at et sted
er besøgt – eller lignende. Der ville være rigtig god tid til at arbejde med dette projekt for de rigtige folk –
alt imens man sideløbende gør erfaringer med ”papir-passet”!
Omkostningerne ved et sådant trykt pas har vi forhørt os om: ved levering af trykklart materiale vil et pas,
trykt i f.eks. 1.000 eksemplarer, i en lækker kvalitet (på papir, der ikke umiddelbart ødelægges af vand),
koste i størrelsesordenen kr. 10.000, og for bare et par tusinde kroner mere vil man kunne få 2.000 eksemplarer, når først maskinen er i gang (vinter 2018/19).
Vi ANER ikke hvor mange langtursroere der i dag er i DFfR - kun at de udstationerede både over en femårig
periode hidtil er benyttet af anslået ca. 5-600 personer (der er mange gengangere fra år til år) – men der er
bestemt også rigtig MANGE flere motionsroere – måske 10.000, hvis man ta’r det hele med! - der burde
kunne motiveres til at prøve at få øjnene op for langturslivets glæder!
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XXX Roklub
Adresse
Postnr, by
Att. Formand
Dato

DFfR søger fremtidig ansvarsforsikring for robåde og kajakker over 5,5 meter
Baggrund
På hovedgeneralforsamlingen 2019 blev det besluttet, at DFfR skal undersøge mulighederne
for at få dækket det hul, der er i de kollektive ansvarsforsikringer.
I dag er der kun ansvarsforsikring ved anvendelse af klubbens både over 5,5 meter, når de
deltager i et klubstævne/regatta eller lignende, hvor klubben står som arrangør.
Almindelige træningsture, langture og lignede under klubmedlemmernes egen styring og
tilrettelæggelse er de enkelte medlemmers ansvar. Dette ansvar er som udgangspunkt
dækket af den enkeltes private ansvarsforsikring (indboforsikring).
Der er dog en generel begrænsning af dækningen på private ansvarsforsikringer for skade
sket i forbindelse med robåde og kajakker over 5,5 meter.
Dette hul i de generelle ansvarsdækninger søger DFfR nu at lukke.
Hvad er der sket af ansvarsskader hos jer de sidste 10 år?
Forud for en forhandling med forsikringsbranchen vil DFfR skabe det bedst mulige overblik
over risikoens omfang. Her beder vi om jeres hjælp ved at besvare nedenstående spørgsmål
ud fra jeres kendskab til mulige skadetilfælde de sidste 10 år.
1. Klubben har ikke kendskab til, at der de sidste 10 år er sket skade på personer eller
både/ting tilhørende andre end klubben, og som er sket i forbindelse med anvendelse
af klubbens både over 5,5 meter, og som har ført til erstatningskrav mod en eller
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