
Referat fra Ordinær generalforsamling i DFfR 

Lørdag den 16. marts 2019 

Comwell, Middelfart 

 

DFfR’s næstformand Marie Heide (MH) bød velkommen til årets generalforsamling og orienterede 
samtidigt om at Formand Henning Bay Nielsen (HBN) desværre havde måttet melde afbud. 

 

1. Valg af dirigent og referent. Herefter udpeger dirigenten stemmetællere.  
  

John Frentz (JF), Aarhus Roklub blev valgt til dirigent og Johnny Rusbjerg (JR), Odense Roklub blev 
valgt som referent. 
 
JF orienterede om procedurerne for generalforsamlingens afvikling, samt udtrykte ønske om en 
saglig generalforsamling. 
 
JF konstaterede af HG var 

• Lovligt indvarslet.  
• Beslutningsdygtig. Der var anmeldt 191 stemmer, hvilket betød at vedtægtsændringer 

kunne vedtages. 
 
JF udpegede Anna Karina, Ole, Marianne og Kim, alle sekretariatet, som stemmetællere. 
 
Dagsordenen blev ændret, således at punkterne 10 og 6 blev byttet om. 
 
 

2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning.  
  

I HBNs fravær startede MH med at bede forsamlingen om at holde et minuts stilhed for at mindes 
de rokammerater, der var gået bort i årets løb. 
 
Herefter aflagde MH hovedbestyrelsens beretning, der er vedlagt som bilag 1. 
MH sluttede med at orientere om, at det i forbindelse med valg til hovedbestyrelsen var en samlet 
bestyrelse, der gik på valg. 
 
Der var flere kommentarer til beretningen: 
 
Jørgen Grastrup-Hansen (JGH), Lindenborg Roklub og Sikkerhedsudvalget (SU) takkede for den 
omfattende beretning, og fortsatte med at orientere om, at man fra Sikkerhedsudvalgets side 
havde følt, at samspillet med HB ikke havde været optimalt. Det havde i stor udstrækning - også for 
stor udstrækning - været en rejse op ad bakke med sager der kørte i ring, forblev ubesvarede trods 
gentagne rykkere eller kun kom tilbage til overfladen efter pres. 
Det var udvalgets håb at det, sammen med den nye hovedbestyrelse, vil være i stand til at få 
startet op på en frisk og få etableret et reelt ping-pong spil til fælles gavn, og således at udvalget 
kunne løfte de arbejdsopgaver, der følger af udvalgets kommissorium. 
 
Michael Espersen (ME), Bagsværd Roklub takkede for initiativet med formiddagens workshops og 
for en informativ beretning. ME efterlyste en evaluering af ”Robattle” projektet, og udtrykte ønske 
om, at den fremtidige sekretariatsleder findes i ro-verdenen. 



 
Kate Skavin (KS), Skovshoved, Bagsværd, Tolo, Thorsminde Roklubber og Styrmandsudvalget, 
hæftede sig ved, at der i beretningen blev nævnt coastalroning og langtursroning, som burde være 
et kommende indsatsområde. Opfordrede desuden til en ny langturstyrmandsuddannelse. Vedr. 
medlemsfremgangen konstaterede KS, at ”mange” er medlem af flere klubber, så stillede 
spørgsmål ved, om DFfR reelt var gået frem? Hvad får klubberne for pengene i DFfR? KS mente, at 
mange klubber overvejede at melde sig ind i DGI. KS mente, at der manglede en indsats for 
coastalroningen og noterede, at projekt ”kyst til kyst” ikke blev gennemført. 
 
Conny Sørensen (CS), HB svarede ME: Robattle var et 6 mio kr. projekt betalt af Nordea, som 
varede i 3 år. Det gav en ekstra medarbejder med fokus på ungdom i sekretariatet, penge til Skole 
OL, trailere med EDON både. Roklubben Skjold var et godt eksempel på, at der kan skabes en 
ungdomsafdeling. 
 
Regitze Sigaard (RS), HB takkede for kommentarerne fra KS og forslag til at sætte fokus på coastal- 
og langtursroning. Begge initiativer ligger i strategisporene, men der har ikke været ressourcer til at 
prioritere dem endnu – HB kan ikke nå alt. Mht. DGI savnede HB input fra klubberne om, hvad det 
er der ønskes – hvad kan DGI levere som DFfR ikke kan? Vedr. medlemstal er der altid et ønske om 
at vi bliver flere. Men vores tilskud er ikke udelukkende afhængige af medlemstallet, og klubberne 
har forskellige målgrupper. 
 
Kasper Haagensen (KH), DSR bemærkede, at det nemmeste er at komme på HG og brokke sig. 
Nævnte ”Award Night” som et nyt initiativ - det var en fed aften, hvor både eliten og bredden i 
dansk roning blev hyldet. KH opfordrede til at gå hjem og kigge på alle de ting, der fungerer. 
 
Erik Bo (EB), Lindenborg Roklub spurgte til udviklingen omkring ”Danmarks Rostadion” og 
samarbejdet med Dansk Kano og Kajakforbund. 
 
Jytte Agergaard, Roklubben Gefion (JA) mente, at megen kommunikation havde givet indtryk af, at 
noget ikke fungerede. Opfordrede til en ”ledelsesanalyse”, f.eks. med DIF som konsulent. 
 
Conny Sørensen (CS), HB konstaterede, at der siden 2017, i strategispor 3, har været arbejdet 
sammen med DIF om mål for organisering og kommunikation for at opnå en bedre understøttelse 
af strategien. Der har været afholdt strategidag. Der er fokus på en større sammenhængskraft i 
foreningen og en tættere kontakt til udvalgene og klubber.  
 
Kasper Haagensen (KH), DSR svarede vedr. rostadion, hvor KH er formand for brugernævnet. 
Mente, at Kurt fra Danmarks Naturfredningsforening ville gøre alt for at ødelægge projektet. 
Nævnets Hus har i januar givet Kurt, DN medhold, og nu er alternativet, at der skal startes forfra 
med ansøgninger – opdelt i 17–18 enkelt-ansøgninger. Måske får vi svar i år, eller måske først i 
2020. DKF har planlagt at afvikle VM på banen i 2021. 
 
Hovedbestyrelsens beretning blev herefter godkendt med akklamation  
 
 
Ordens og amatørudvalgets beretning. 
Ove Petersen (OP), Roskilde Roklub, orienterede i formandens fravær om 2 sager: 
En sag modtaget den 12. maj 2018, hvor et medlem af en roklub indbragte en sag vedr. det 
regnskab, der blev fremlagt på klubbens generalforsamling. Medlemmet klagede over at 
regnskabet var offentliggjort for sent. 
Sagen blev afvist med den begrundelse, at sagen var indklaget for sent (mere end 4 uger efter 
generalforsamlingen), samt at klageren ikke havde gjort indsigelse på klubbens generalforsamling. 
 
En anden sag modtaget den 16. januar 2019, hvor Dommerudvalget bad Ordens- og 



Amatørudvalget om at tage stilling til KUs dispensation fra Ergometerreglementet, hvor der til 
EM/DM blev udskrevet løb i letvægt for U19 roere. 
Sagen blev afvist med den begrundelse, at O&A udvalget fandt, at det lå uden for deres 
kompetence at tage stilling. 
 
ME spurgte, om sagerne var anket til DIF, og om det var rigtigt, at dommerne kunne indbringe 
sager for O&A udvalget? 
 
OP var ikke bekendt med at sagerne var anket og kunne ikke svare på spørgsmålet vedr. 
dommerne – her henviste OP til HB. 
 
Lars Christoffersen (LC), Dommerudvalget bemærkede, at dommerne er frivillige og skal dømme ud 
fra gældende reglementer. Dommerne føler, at KU og HB misbruger deres magt ved f.eks. at 
dispensere fra letvægtsreglerne i ergometer. Det betyder at dommernes grundlag (reglementet) 
ændres fra dag til dag, hvilket ikke kan være rimeligt. 
 
Herefter blev Ordens- og Amatørudvalgets beretning godkendt 
 
 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse. 
  

Conny Sørensen (CS), HB fremlagde det reviderede regnskab for 2018. CS takkede sekretariatet for 
et godt samarbejde. 
Vedr. Fonden til rosportens Fremme vil man fremover prioritere midlerne, så de anvendes til 
træneruddannelse på højt niveau.  
 
ME ville høre, om det betød at det ikke kan betale sig at ansøge om tilskud til kaproernes 
deltagelse i internationale regattaer? 
 
CS svarede, at der stadig kan søges til alle formål. 
 
Begge regnskaber blev godkendt med akklamation. 
 
 

4. Forelæggelse af budget for 2019 og 2020 til orientering. 
  

CS, HB fremlagde budgetterne for 2019 og 2020. 
 
KS takkede for fremlæggelsen og konstaterede, at når der gennemføres langture i dansk roning er 
der ikke underskud. Balancerer indtægter og udgifter? 
 
CS, HB svarede, at det gør de, men man skal huske at sekretariatet også bruger ressourcer på 
gennemførslen af turaktiviteter. 
 
KS spurgte til de udstationerede både – er der afsat penge til dem?  
 
CS svarede, at der ikke er afsat midler til genanskaffelse. Det var besluttet at anvende midlerne til 
aktiviteter. Hvis/når de udstationerede både skal genanskaffes skal det ske med fondspenge. 
 
Pia Rasmussen (PR), Dragør Roklub konstaterede, at der er afsat under 100.000 kr. til ungdom. 
Nedprioriteres denne aktivitet? Hvad med de 2 ungdomsture, der tidligere har været arrangeret? 
 
CS svarede, at der er midler til ungdomsturene, hvis de gennemføres. 
 



PR troede ikke turene vil blive gennemført. 
 
Ole Søgaard (OS), Sekretariatet supplerede med, at det er rigtigt, at der ikke er planlagt 
ungdomsture i 2019. Det skyldes, at der de seneste år har været for få deltagere (13–14 tilmeldte). 
Der skal findes et bedre koncept, og der er behov for at ”købe lidt tid” til udvikle det. 
 
Lotte Smedegaard (LS) Roklubben Gefion spurgte, hvad det er for voksenaktiviteter, der IKKE skal 
gennemføres i 2019? 
 
CS svarede, at der er afsat midler til aktiviteter, men at de ikke er øremærkede. 
 
Eske Christiansen (EC) Aarhus Roklub konstaterede at 2020 er et OL-år – ville gerne vide, om der 
var taget højde for det i budgettet? 
 
CS svarede, at i OL-år bliver de øgede kaproningsaktiviteter i forbindelse hermed betalt af Olympisk 
Komite. 
 
EB ønskede at vide, hvorfor undervisere skal betale de første 12 km transport selv? 
 
CS svarede, at HB har revurderet beslutningen og at reglerne rulles tilbage til den gamle ordning. 
 
Budgettet blev derefter taget til efterretning 
 
 

5. Fastsættelse af kontingent for 2019. 
  

Kontingentet opkræves i 2. kvartal af 2019 på baggrund af de af klubberne indberettede 
medlemstal primo 2019.  
 
Kontingentet blev foreslået forhøjet således:  
 

 Nuværende kontingent 
[kr/år] 

Forslag til nyt kontingent 
[kr/år] 

Klubber 500 525 
Seniormedlemmer 90 93 
Juniormedlemmer 15 uændret 
Forsikringsafgift/medlem 
(svarer til DIFs opkrævning) 

6 Uændret 

Gebyr for klager til Ordens- og 
Amatørudvalg, samt 
Kaproningsudvalg 

500 Uændret 

Gebyr for udeblivelse fra 
mandskabsledermøde 

500 uændret 

 
Forslag til kontingent blev vedtaget. 
 
 
Overrækkelse af priser: 
 
Thomas Ebert, HB motiverede valget af dette års modtager af Poul Madsens Lederpris, som blev 
tildelt Anette Lahn, Odder Roklub. 
 
Niels Ryhding, Rungsted Roklub, modtog DFfRs ærestegn for bl.a. at have været med til at udvikle 
DFfRs kurser. 



 
 

6. Behandling af indkomne forslag. 
  

Forslag til vedtægtsændringer § 10, 14 og 26. Forslagene var stillet af HB.  
 
§10: 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
§14 stk. 4: 
 
Forslaget vedrørte antallet af stemmer en klub har til HG ud fra, hvor mange medlemmer klubben 
har. JF gjorde efter sidste HG HB opmærksom på at vedtægterne efter den seneste revision kunne 
misforstås. 
 
JF genopfriskede reglerne: Det har altid været således at en klub har mindst 1 stemme uanset 
medlemstallet. Derefter får klubben yderligere stemmer i forhold til medlemstallet. Stemme nr. 2 
opnås ved 90 aktive medlemmer, stemme nr. 3 ved 150 aktive medlemmer etc. 
 
ME foreslog, at der udarbejdes en vejledende tabel, der viser antallet af stemmer som funktion af 
antallet af medlemmer (se bilag 6). 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
§14 stk. 6: 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
§26 stk. 1: 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
De vedtagne forslag er vedlagt som bilag 2 
 
 
Forslag til vedtægtsændring i reglement for Ergometerroning § 5. Forslaget var stillet af HB. 
 
KH stillede på vegne af DSR et ændringsforslag om en tilføjelse som indebærer, at dispensationer 
skal offentliggøres inden fristen for tilmelding udløber, således at ”modstanderne” ved hvad de er 
”oppe imod”. 
 
MH kommenterede, at dispensationer behandles af KU, med ansvar overfor HB. 
 
ME mente, at der bruges for mange ressourcer på regelændringer på HG – hvor vigtigt er det? Det 
er HB der hyrer og fyrer KU. Mente ikke at HB skulle blande sig. 
 
KH indskød, at det drejede sig om vores reglementer, og dermed hvordan vi opfører os overfor 
hinanden. Her skal gælde åbenhed og ærlighed. 
 
Freddy Quist (FQ), Holstebro Roklub spurgte, hvem der havde gavn af denne bestemmelse? 
 
KH svarede, at det havde konkurrenterne – hvis DSR søgte dispensation til en person der ikke 
opfyldte reglerne, ville det være en fordel for konkurrenterne at vide, hvad der foregik. 



 
FQ var nervøs for det, man lavede her. Der skulle være en linje i reglerne. 
 
KH var enig – det var også det, der var hensigten. 
 
Michael Sørensen (MS), Odense Roklub støttede dette: Selvfølgelig skal vi have reglementer, ellers 
ender det i anarki. 
 
Det fremsatte forslag, med DSRs tilføjelse om at alle dispensationer skal offentligøres inden fristen 
for tilmelding, blev vedtaget. 
 
Det vedtagne forslag er vedlagt som bilag 3 
 
 
Forslag til ændring af Langtursreglementet §3 og § 6. Forslaget var stillet af Lindenborg Roklub og 
Ry Roklub 
 
§3. stk.3: 
Jørgen Grastrup-Hansen motiverede forslaget med, at der skal være fokus på de veste der 
anvendes. Anvendes der selvudløsende veste skal disse bæres under roningen. 
 
Birgit Bech (BB), Vejle Roklub supplerede med, at hvis den selvudløsende enhed demonteres, skal 
vesten IKKE bæres. 
 
Michael Kassow (MK) syntes, der i forvejen blev stillet høje krav til roerne – skal vi gøre det 
besværligt at ro? 
 
Hanne Winther (HW), Roklubben Øresund spurgte til, om Sikkerhedsudvalget synes det er smart at 
anvende selvudløsende veste? 
 
Line Birgitte Johansen (LBJ), Svendborg Roklub foreslog, at Langtursudvalget og Sikkerhedsudvalget 
lavede et samlet reglement – syntes, der var for mange uklarheder. 
 
KH oplyste, at udvalg kan fremsætte deres forslag gennem HB. Tilføjede, at DSR mente det ville 
være tilstrækkeligt at den selvudløsende vest var med i båden – stillede forslag om at den sidste 
sætning skulle udgå. 
 
JG fastholdt på vegne af Sikkerhedsudvalget formuleringen. Oplyste at SU har arbejdet med 
problematikken i 3 år. Oplyste, at veste der ligger i båden, kan ødelægge denne ved selvudløsning. 
 
KH så fortsat gerne, at den sidste sætning udgik. Reglementer skal ikke blive for pædagogiske. Det 
er klubben og den enkelte langtursstyrmand, der er ansvarlige. 
 
JF satte forslaget inkl. sætningen ”Anvendes automatisk oppustelige veste skal disse altid bæres 
under roning” til afstemning. 
 
68 stemte ”nej” 
96 stemte ”ja” 
4 stemte blankt. 
 
Forslaget var hermed vedtaget. 
 
§6: 
JG motiverede forslaget med, at der i reglementet ikke skulle henvises til et udvalg, der ikke 



længere eksisterede. 
 
LBJ ønskede at vide, hvad der var et ”relevant udvalg”? 
 
JG svarede, at det pt. er Sikkerhedsudvalget og evt. Langtursudvalget. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
De vedtagne forslag er vedlagt som bilag 4. 
 
 
Forslag vedr. generelle forsikringsforhold. Forslaget var stillet af Rungsted Roklub.  
 
Hanne, Rungsted Roklub, motiverede forslaget med et eksempel fra en ulykke i 2017, hvor en 
robåd blev sejlet ned. Og da klubben ikke havde en forsikring havde det voldt klubben problemer. 
 
MH oplyste, at HB støttede forslaget. 
 
JF foreslog, at ”udvalg” blev ændret til ”arbejdsgruppe”. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Det vedtagne forslag er vedlagt som bilag 5. 
 
JG oplyste, at Sikkerhedsudvalget gerne deltager i arbejdsgruppen med deres ekspertise. 
 
 
Forslag vedr. analyse af ledelsesstrukturen i DFfR. Forslaget var stillet af Vejle Roklub. 
 
BB motiverede forslaget med, at bestyrelsens referater ikke giver svar på organisationens 
problemer, herunder samarbejdet mellem sekretariatet og den politiske ledelse. 
Mente at DIF måske kunne hjælpe. 
 
Morten Espersen (MOE), Bagsværd Roklub syntes forslaget signalerede mistillid til HB. MOE havde 
selv som tidligere formand set flere sekretariatsledere gå. Synes ikke der skulle bruges ressourcer 
på dette. Måske har en sekretariatsleder fundet et bedre lønnet job. 
 
Niels Iversen (NI), Thorsminde Coastal Roklub indskød, at der jo sjældent går røg af…… HB burde gå 
hjem og overveje, om ikke man kunne gøre det lidt bedre. 
 
Niels Holmquist (NH), KR var tilhænger at MOEs udlægning. Syntes ikke HG skulle igangsætte den 
foreslåede undersøgelse.  
 
EB: gav udtryk for, at HB skulle være klar til at handle på resultaterne at en evt. undersøgelse ellers 
ville det være spild af tid.  
 
Forslaget blev nedstemt. 
 
 

7. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen.  
  

Kandidater: 
• Henning Bay Nielsen, DSR  
• Steen Zülow, Aalborg Roklub 



 
Regitze Sigaard, HB motiverede valg af HBN 
Birgit Bech, Vejle Roklub motiverede valg af SZ 
Steen Zülow motiverede, hvorfor man skulle stemme for SZ 
 
Peter Lund Sørensen, Miljøudvalget gav udtryk for, at han var ked af at HB gik, hvis SZ blev valgt. 
 
Erik Sandager, Skjold spurgte SZ om, hvor mange år han havde været i roning, og om han havde en 
ny bestyrelse med? 
 
Per Ottesen, ARK spurgte til, om det var korrekt forstået, at hele HB trak sig hvis SZ blev valgt? 
 
MH: Det må være op til hvert enkelt bestyrelsesmedlem, hvis vi kommer i den situation, men det 
er vores grundlæggende holdning, at vi bakker HBN op som formand. 
 
Thomas Ebert: Hvis SZ vælges bliver der behov for en afklarende samtale. 
 
Lisbeth Jacobsen bakker op om HBN. 
 
Conny Sørensen bakker op om HBN, men vil tage stilling, hvis SZ vælges. 
 
Regitze Sigaard er ikke på valg og vil først tage stilling, hvis SZ vælges. 
 
Inge, Skjold spurgte: Steen – har du nogle nye ideer? 
 
SZ svarede: Der skal være fælles fodslav i HB. Der skal skabes bedre forhold til sekretariatet. 
Strategispor 1 skal genstartes og der skal snakkes med udvalgsformændene. 
Der skal ses på 60+ roerne, diabetikere etc. 
Der skal skaffes penge til udvikling af rosporten.  
 
NH mente, det var prisværdigt at SZ ville stille op, men syntes det var for risikabelt at satse på ham: 
Vi har en formand og en bestyrelse, der har gjort et godt arbejde. NH havde stor tillid til at HBN 
kunne igangsætte og gennemføre de næste store projekter. 
 
SZ: Der er noget der ikke fungerer, når jeg som ukendt trods alt får så stor opbakning. 
 
Afstemning: 

• Steen Zülow  64 stemmer 
• Henning Bay Nielsen  125 stemmer 
• Blanke  5 stemmer 

 
Hermed var HBN genvalgt som formand. 
 
Der var 2 ledige bestyrelsesposter til en 2-årig periode. 
Kandidater: 

• Marie Heide, Fredensborg Roklub og HB 
• Kate Skavin, Skovshoved Roklub 
• Kasper Haagensen, DSR 

 
Jørgen Grastrup-Hansen motiverede valget af KS 
Conny Sørensen motiverede valget af MH 
Regitze Sigaard motiverede valget af KH 
 



ME spurgte til, om KH, hvis han blev valgt, ville fortsætte som formand for DSR og ronetværket? 
 
KH svarede, at der ingen aktivitet var i ronetværket, og at han fortsatte som formand i DSR. 
 
LS anerkendte, at KH besad mange kvalifikationer, men udtrykte betænkelighed ved, at hvis KH 
blev valgt ville der sidde 3 fra DSR i HB.  
 
Afstemning: 

• Marie Heide 145 stemmer  
• Kasper Haagensen 118 stemmer 
• Kate Skavin 60 stemmer 

 
Marie Heide, Fredensborg Roklub og Kasper Haagensen, DSR valgt til HB for en 2-årig periode. 
 
Der var 1 ledig bestyrelsespost til en 1-årig periode. 
Kandidater: 

• Jan Poulsen, Randers Roklub. 
• Morten Juul Hansen, Dragør Roklub 

 
Flemming Gaur, Dommerudvalget motiverede valget af MJH 
Jan Poulsen motiverede valget af sig selv. 
 
Afstemning: 

• Jan Poulsen 117 stemmer  
• Morten Juel Hansen 63 stemmer 

 
Jan Poulsen, Randers Roklub blev valgt til HB for en 1-årig periode. 
 
 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
  

Kandidater: 
1. Suppleant Lene Pedersen Silkeborg Roklub.  
2. Suppleant Morten Juul Hansen, Dragør Roklub. 
  
Lene Pedersen og Morten Juul Hansen blev valgt med akklamation. 
 
 

9. Valg af statsautoriseret revisor. 
  

CS orienterer om, at man pt. bruger EY, og at honorar for revisionen betales af DIF.  
 
EY blev valgt som statsautoriseret revisor 
 
 

10. Valg af 1 medlem og 2 suppleanter til Ordens- og Amatørudvalget. 
  

1 medlem: kandidat: 
• Peter Froskov, Ishøj Roklub. 

 
Peter Froskov blev valgt med akklamation. 
 
2 suppleanter: kandidater: 



• Lene Boisen, DSR 
• Niels Iversen, Thorsminde Coastal Roklub. 

 
Lene Boisen og Niels Iversen blev valgt med akklamation. 
 
 

11. Eventuelt. 
  

Regitze Sigaard reklamerede for den miljøfolder, der lå på bordene. 
 
Niels Iversen oplyste, at der i uge 29 gennemføres en sommer-roskole med udgangspunkt i 
coastalroning. Derudover vil der på bedste højskolemaner være dannelse, nak og æd, kulturhistorie 
m.m. på programmet. 
 
Thomas Ebert takkede på HB’s vegne Steen Zülow for hans engagement i HB, samt Lisbet Falch 
Jacobsen fordi hun havde bidraget med ”det store overblik” – var ked af, at hun ikke er med mere. 
 
Jørgen Grastrup-Hansen annoncerede efter undervisere til langtursstyrmandskurserne, også gerne 
nogle med gode tyskkundskaber. 
 
Kasper Haagensen: Takkede for valget til HB og håbede på, at Steen Zülow ville fortsætte sit 
engagement for rosporten samt takkede HB for det store frivillige arbejde. 
 
Marie Heide takkede for valget. 
 
Der blev orienteret om, at næste års hovedgeneralforsamling vil blive afholdt lørdag den 14. marts 
på Comwell i Middelfart 
 

 
JF takkede generalforsamlingen for god ro og orden. 
 
Generalforsamlingen blev afsluttet med de traditionelle 3 x HURRA ledet af Michael Kassow. 
  
 

 

Dirigent John Frentz   
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&

DFfR%Bestyrelsens%beretning%2019%

Dansk& roning& er& på& vej&mod& en& ny& sæson.& Fornemmelsen& af& forår& i& luften,& udsigten& til& sommertid& og& de&
mange&standerhejsninger&lige&om&hjørnet&er&altid&kærkomment.&Tanker&om&både,&som&sættes&i&vandet&med&
nye&og&garvede&roere&ved&årene&er&bestemt&noget&alle&roere&kan&lide.&&

Marts&er&også&tid&til&DFfR´s&hovedgeneralforsamling&og&vi&har&tradition&for&at&skue&tilbage&til&sidste&sæson&og&
give&input&til&det&fremadrettede&arbejde.&&

Bestyrelsen&håber,&at&vi&får&en&god&saglig&generalforsamling,&hvor&der&udvises&gensidig&respekt&og&holdes&en&
god&tone&

Bestyrelsen&er&samlet&for&at&lytte&til&jer.&Vi&er&fælles&om&at&tjene&roning.&Bestyrelsen&er&valgt&af&jer&og&det&er&
på&dette&demokratiske&mandat&bestyrelsen&udøver&sit&frivillige&arbejde.&Året&har&været&begivenhedsrigt&og&
jeg&håber,&at&der&er&forståelse&for&at&beretningen&tager&lidt&tid.&

DFfR´s& vision& er& at& styrke& og& samle& dansk& roning& samt& øge& glæden& ved& roning& som& sport.& Jeg& håber,& at&
fællesskabet&og&et&positivt& syn&på&vores& fælles& værdier& samt& roeres&evne& til& at& kunne& indgå&på&hold&med&
hinanden&kan&skabe&de&gode&rammer.&Et&godt&arbejdsklima&er&vigtige&parametre&for&os&alle.&

Ordentlighed,& gensidig& respekt& og& anerkendelse& har& været& nøgleord& for& den& nuværende& bestyrelses&
arbejde.&Jeg&har&stor&respekt&for,&at&der&kan&være&forskellige&synspunkter&og&der&bør&være&tid&til&udveksling&
af& holdninger.& I& en& frivillig& forening,& vil& der& altid& være& noget,& som& kan& forbedres& –& måske& skulle& flere&
klubbesøg&i&de&mindre&klubber&være&prioriteret&eller&et&fokus&på&at&skaffe&flere&nye&breddeprojekter&være&
igangsat.&&

Den&nuværende&bestyrelse&har&gjort&et&stort&stykke&frivilligt&arbejde,&og&sammen&er&der& løftet&og&bidraget&
som&et&hold.&Jeg&er&taknemmelig&for&denne&indsats.&&

Den& nuværende& bestyrelse& er& på& mange& måder& en& nyskabende& enhed& i& dansk& idrætspolitik.& Vi& har&
medlemmer&både&i&30èrne,&40èrne,&50èrne&og&60èrne.&Derudover&er&bestyrelsen&for&DFfR&i&forhold&til&dansk&
idræt&nyskabende&og&trendsættende&med&et&flertal&af&kvinder&i&bestyrelsen.&&

Marie&er&uddannet& international&dommer,&er&næstformand&og&har& international&politik&og&dommerudvalg&
som& arbejdsområder.& Conny& varetager& hvervet& som& den& økonomiansvarlige& og& hjælper& med& budget& og&
regnskaber&for&både&sekretariatet&og&Danmarks&Rocenter.&Thomas&er&den&eliteSansvarlige& i&bestyrelsen&og&
han& har& endvidere& varetaget& hvervet& som& formand& for& Danmarks& Rocenter.& Regitze& har& som&
kommunikationsansvarlig&varetaget&tiltag&omkring&overordnede&strategiske&tiltag&og&været&involveret&i&miljø&
og& facilitetsarbejdet.& Lisbet& har& været& engageret& i& uddannelse.& Sten& har& været& engageret& i& indsatser& for&
voksne.&&

Vores& dygtige& medarbejdere& i& DFfR´s& sekretariat& og& Danmarks& Rocenter& gør& et& formidabelt& arbejde.& I&
sekretariatet&knokles&der&for&at&udvikle&og&fremme&dansk&rosport&gennem&tilstedeværelse&og&i&samarbejde&
med&de&danske& roklubber.&Vore&medarbejdere& i&Danmarks&Rocenter&udfører&en&meget& stor& indsats& for&at&
honorere&de&mål,&der&udløser&den&økonomiske&støtte&fra&Team&Danmark&med&henblik&på&at&skaffe&medaljer&
til&Danmark.&Vore&medarbejdere&skal&vi&værne&om.&Uden&professionelle&kræfter&bliver&det&sværere&at&løfte&i&
flok.&Vi&har&et&godt&team,&som&yder&et&stort&arbejde&for&dansk&roning.&Nye&på&sekretariatet&er&konsulent&og&
uddannelsesansvarlig& Ole& Søgaard,& miljøkonsulent& Irene& Lauridsen,& facilitetskonsulent& Kamilla& Ryding& og&
udviklingskonsulent& Marianne& Olsen.& i& Danmarks& Rocenter& er& Thomas& Poulsen& tilbage& i& folden& som&
landstræner&og&Henrik&Mortensen&er&blevet&ansat&som&assistenttræner.&Om&en&uge,&har&vores&nuværende&
sekretariatsleder&Kim&Frydensbjerg,&valgt&at&forlade&os.&

Når&roere&samarbejder,&har&der&altid&været&tradition&for,&at&det&sker&under&en&gensidig&god&og&respektfuld&
tone.& Dette& bør& også& gælde& når& der& kommunikeres& på& mail& og& telefon.& Et& godt& samarbejdsklima& er&
befordrende& for& gode& resultater.& Det& bør& vi& sammen& tilstræbe.& Der& har& i& løbet& af& året& naturligvis& været&
diskussioner& og& drøftelser& så& en& svipser& i& ny& og& næ& kan& vi& naturligvis& ikke& sige& os& fri& fra& –& men&
grundholdningen&bygger&på& tillid&og& ikke&en&dyb&mistillid,& som&ødelægger&alt&og& i& sidste&ende&kan&påvirke&
helbredet&hos&både&ansatte&og&frivillige.&



&

Jeg&fornemmer,&at&der&er&en&betydelig&interesse&for&at&få&indsigt&i&personalesager&særligt&i&DFfR´s&sekretariat.&
Det&er&vigtigt&for&mig&at&sige,&at&personale&tilhørende&Dansk&Roning&både&under&og&efter&en&ansættelse&skal&
kunne& være& trygge.& Jeg& har& desværre& erfaret,& at& nogen& ønsker& dybdegående& kommissioner,& som& skal&
undersøge& hvorfor& de& to& seneste& sekretariatsledere& har& søgt& andre& veje,& fordi& man& vurderer,& at& det&
udelukkende&skyldes&bestyrelsen&i&DFfR.&Jeg&vil&godt&pointere,&at&vi&alle&kan&lære&af&vores&fejl,&hvis&vi&får&tid&
og&lov&til&at&bruge&tiden&på&at&analysere&og&finde&løsninger.&Når&der&foreslås&et&kommissionsarbejde,&virker&
det& som&om,&der& ikke&er& tillid& til,& at& det&bestyrelsen&har& gjort.&Det& kan& jeg& kun&beklage,&når& jeg& ved&hvor&
meget&energi&og&tid,&der&er&lagt&for&at&finde&de&bedste&løsninger&for&Dansk&roning.&&

Jeg&hilser&alle&tiltag&velkomne&og&særlig&tiltag,&som&har&til&hensigt&at&forbedre&DFfR´s&samlede&struktur.&Siden&
nedlæggelsen& af& kredsene& i& 2011& har& vi& navigeret& ad& denne& netværksstruktur.& Samtidig&med& at& der& har&
været& fokus& på& den& økonomiske& dagsorden,& som& Danmarks& Idrætsforbund& har& dikteret.& Danmarks&
Idrætsforbund&er&vores&hovedindtægtskilde,&og&vi&har&derfor&en&kæmpe&forpligtelse&til&at&kunne&samarbejde&
med&dem.&&

Bestyrelsen& har& noteret& røster& betegne& DFfR´s& sekretariat& som& en& svingdørsbutik,& hvor& ledere& bliver&
udskiftet&hurtigere&end&de&bliver&ansat.&Fakta&er&en&anden.&DFfR´s&formand&i&1990érne&havde&to& ledere&af&
sekretariatet.&Min& forgænger&Morten&Espersen& forestod&ansættelsen&af& tre& sekretariatsledere.&Og& jeg&har&
indtil&videre&været&involveret&i&to&ansættelser.&Siden&omkring&1990&har&DFfR&i&alt&haft&7&sekretariatsledere.&
Den& sidste& sekretariatsleder& med& indgående& kendskab& til& roning& forlod& sekretariatet& i& 2001.& Der& er&
forlydender& om,& at& afskeden& med& nuværende& sekretariatsleder& er& knyttet& til& afskeden& med& den& forrige&
sekretariatsleder.&Bestyrelsen&deler&ikke&denne&historiefortælling.&&

En&enig&bestyrelse&stod&bag&ambitionen&om&at&sikre&en&hurtig&ansættelsesproces.&Efter&fristens&udløb&var&der&
kommet&47&ansøgninger&til&stillingen.&Det&lover&godt.&Imidlertid&har&bestyrelsen&for&DFfR&besluttet&at&sætte&
ansættelsesprocessen&på&pause&efter&Sten&Zülows&pludselige&udtræden&af&bestyrelsen&d.&3.&marts,&og&med&
den&tumult&dette&har&givet.&Bestyrelsen&vil&gerne&genoptage&ansættelsesproceduren&og&bestyrelsen&glæder&
sig&til&at&fortsætte&arbejdet&med&en&ny&sekretariatsleder.&

Bestyrelsen&lægger&stor&vægt&på,&at&driften&skal&fungere.&En&solid&drift&er&fundamentet&der&giver&muligheder&
for& at& drive& udviklingsprojekter.& Bestyrelsen& har& også& lagt& stor& vægt& på,& at& de& strategiske& spor&
implementeres&som&det&er&aftalt&med&Danmarks&Idrætsforbund.&&

De&økonomiske&rammer&hos&Danmarks&Idrætsforbund&er& i&vid&udstrækning&bundet&op&på&en&Vision&25S50S
75,& hvor&medlemsfremgang& spiller& en& rolle.& Samlet& set& har& DFfR& en&medlemsfremgang& på& 2%& hvilket& er&
meget&positivt.&Aftalen&mellem&DFfR&og&Danmarks& Idrætsforbund&er&en&økonomisk&ramme&for&en&fireSårig&
periode.&Vi&havde&de&første&evalueringer& i&slutningen&af&2018.&Der&var&positive&tilbagemeldinger,&som&ikke&
har&givet&anledning&til&at&fravige&de&aktiviteter,&som&er&igangsat.&I&år&skal&foretages&en&2Sårs&evaluering.&De&
nyeste&tal&for&antal&medlemmer&vil&indgå.&For&de&yngre&aldersgrupper&er&der&fortsat&en&tilbagegang.&På&den&
front&ser&det&knapt&så&opløftende&ud&når&der&skal&tænkes&på&fremtiden.&&

Den&økonomiske&aftale&mellem&Dansk&Forening&for&Rosport&og&Danmarks&Idrætsforbund&evalueres&løbende.&
Derved&er&der&mulighed& for&at&beslutte&om&nogle&aktiviteter& skal&opprioriteres&eller&andre&nedprioriteres.&
Evalueringen&er&baseret&på&en&helhedsvurdering&af&processen&hen&imod&resultatet.&Bestyrelsen&har&en&god&
dialog& med& repræsentanter& fra& Danmarks& Idræts& forbund.& Vi& har& et& godt& indtryk& af& de& vurderinger&
Danmarks& Idrætsforbund& indtil& videre& har& foretaget& af& den&økonomiske& strategiSaftale.& Bestyrelsen& søger&
opbakning& fra& forsamlingen& til& at& fortsætte& og& udbygge& den& konstruktive& dialog& med& Danmarks&
Idrætsforbund.&

Bestyrelsen&er&i&gang&med&at&udbygge&de&strategiske&planer&for&en&langsigtet&strategi&for&Dansk&Roning.&DFfR&
skal& naturligvis& have& planer,& som& rækker& ud& over& den& økonomiske& aftale&med& Danmarks& Idrætsforbund.&
Denne& aftale& holder& kun& i& fire& år& ad& gangen.& Dansk& roning& skal& kigge& længere& frem.& Arbejdet& med& at&
udarbejde& en& langsigtet& strategi& startede& i& efteråret.& Bestyrelsen&mødtes& i& november& for& at& starte& denne&
proces.&Dagens&workshops&skal&ses&i&dette&lys.&&

Robattle&projektet&er&slut,&men&vi&har&fået&mange&gode&erfaringer.&Og&bestyrelsen&bakker&op&om&initiativer,&
der&kan&skaffe&nye&fondsmidler.&Dels&til&understøttelse&af&strategimålene&og&dels&til&udvikling&af&tiltag,&som&
kan&fremme&glæde&og&fællesskab&ved&vor&sport.&Sekretariatet&har&i&løbet&af&2018&arbejdet&med&udvikling&af&



nyt&koncept.&Det&kaldes&SportsRoning.&Projektet&har&fået&tilskud&fra&Danmarks&Idrætsforbund.&Det&er&en&stor&
glæde,& at& de& første& kurser& er& rullet& ud.& Og& modtagelsen& har& været& overvældende& positiv.& Stor& tak& til&
sekretariatets&meget&kyndige&udviklingskonsulenter&for&at&have&modet&til&at&afprøve&nye&ideer&for&roning.&&



&

Motionsroning&er&en&krumtap& i&dansk&roning.&Det&er&her&vi&kan&gøre&en& indsats& for&at&tiltrække&de&mange&
danskere,&som&foretrækker&at&dyrke&effektiv& idræt&sammen&med&andre&i&naturen.&Motionsturneringen&var&
et& tiltag& Leif& Thygesen& i& det& daværende& DFfR&MotionsSog& turudvalget& etablerede.& Turneringen& har& siden&
vokset&sig&stor&og&har&fundet&et&godt&leje&i&mange&roklubber.&Det&har&været&et&ønske,&at&Motionsturneringen&
igen&kunne&få&en&forankring&sammen&med&DFfR.&I&forbindelse&med&DFfR&Award&Night&i&efteråret,&hvor&bl.a.&
DFfR´s&protektor&HKH&Prinsesse&Benedikte&deltog,&blev&der& indstiftet&en&ny&pris.&På&baggrund&af&resultater&
opnået&i&forbindelse&med&Motionsturneringen&kan&man&nu&kåres&som&Danmarksmesterklub-i-Motionsroning.&
HKH& Prinsesse& Benedikte& overrakte& en& stor& vandrepokal& til& Aalborg& Dameroklub& som& årets& vinder.& De&
efterfølgende&pladser&var&Hellerup&Roklub&og&Egå&Rosport&for.&Der&var&også&uddeling&af&priser&til&årets&unge&
atlet,&årets&klubinitiativ&og&årets&træner.&Team&Danmarks&direktør&Lone&Hansen&og&næstformand&i&Danmarks&
Idrætsforbund& Hans& Natorp& forestod& prisuddelingerne.& Disse& gav& opmærksomhed& i& forskellige&medier& til&
bred&gavn&for&dansk&roning.&

Bestyrelsen&bakker&op&om&at& langtursroning&og&herunder& tur& ferieroning&udvikler& sig.&Det&er&glædeligt,& at&
turroning&har& fået&en& tiltagende&opmærksomhed&og& interesse.&Roklubber&er& fremragende& til& at&arrangere&
turer& i& forskellige& farvande& i& kortere& eller& længere& perioder.& Bestyrelsen& er& opmærksom& på& røster,& som&
mener,&at&Dansk&Forening&for&Rosport&bruger&for&få&resurser&på&breddeSaktiviteter&samt&at&bestyrelsen&skal&
fokusere& mere& på& sådanne& aktiviteter.& Det& er& dejligt& at& opleve& engagementet& og& interessen.& Det& må&
bemærkes,&at&en&stor&del&af&arbejdet&i&DFfR´s&sekretariat&er&rettet&mod&breddeaktiviteter.&&I&2019&går&årets&
DFfR&ferielangtur&til&Mosel&og&der&er&også&planlagt&tur&til&New&York.&I&Nordisk&Roforbund&har&vi&besluttet,&at&
der&skal&genindføres&en&nordisk&fællestur.&Der&er&taget&initiativ&til&at&få&samlet&ferieroturene&i&et&turSkatalog.&
Visionen&er,&at&turroning&kan&få&en&bredere&appel,&som&kan&tiltrække&nye&medlemmer.&Bestyrelsen&hilser&alle&
forslag&velkomne&til&hvilke&flere&breddeaktiviteter&man&ønsker&bestyrelsen&skal&tage&stilling&til.&

Roning& i&coastalbådene&er& i& tiltagende&udvikling.&På&opfordring&fra&Coastaludvalget&besluttede&bestyrelsen&
at&indføre&officielle&DFfR&Forbundsmesterskaber&i&Coastalroning&i&2018.&Der&blev&også&indført&en&ny&disciplin:&
en&mixSbåd& for& to&personer.&Mænd&og&kvinder&har& tradition& for&at& ro&sammen&og&det&er& skønt,&at&danske&
værdier& rulles& ud& på& kaproningen.&Mange& coastalbåde& er& de& senere& år& kommet& til& Danmark.& Dette& ikke&
mindst&takket&være&DFfR´s&selskab&EURow,&som&på&frivillig&basis&har&importeret&både&til&danske&roklubber.&
Fordelen&ved&EURow&er,&at&selskabet&drives&af&roere&og&indtægter&fra&selskabet&giver&afkast&til&DFfR.&Det&var&
også& tilfældet& ved& aflæggelse& af& EURows& regnskab& for& året& 2017.& Afkastet& fra& EURow& reserveres& til&
udviklingstiltag&som&blandt&andet&deltagelse&i&SkoleOL.&Muligheder&for&afkast&er&imidlertid&meget&afhængig&
af&om&roklubber&køber&coastalbådene&hos&EURow.&&

Vi&har&længe&haft&et&ønske&om&at&udvikle&Coastal&roningen&endnu&mere&og&det&er&derfor&glædeligt,&at&flere&
klubber& ansøgte& Nordea& Fonden& om&midler& bl.a.& til& Coastal& både.& Bestyrelsen& vil& gerne& prioritere& dette&
arbejdet&endnu&højere&i&det&kommende&år.&Vi&ved&at&det&hårdtarbejdende&Coastal&udvalg&måske&er&ved&at&
miste& tålmodigheden& lidt& –& det& kræver& dog& energi& og& overskud& at& gå& ind& i& større& og& krævende&
fondsansøgninger.&Energi&som&ikke&har&været&tilstede,&men&som&vi&håber,&at&forsamlingen&vil&være&med&til&at&
give&bestyrelsen&gennem&jeres&opbakning.&

Kurser&er&en&vigtig&del&af&DFfR.&Et&nyt&tiltag&har&været&hvordan&der&gives&hjertemassage&i&en&båd.&Et&andet&
tiltag&har&været&samarbejdet&med&Tryg&Fonden&og&Dansk&KanoSkajak& forbund&om&kurser& for&genoplivning.&
Tiltagene& fra& sikkerhedsudvalget& og& sekretariatet& inden& for& genoplivning& anbefales& meget& varmt& og& der&
gøres&opmærksom&på,&at&der&kan&købes&udendørs&hjertestartere&til&en&reduceret&pris.&&&

Mange& af& DFfRSkurserne& er& populære.& Især& Rospinning& har& tiltrækning.& Denne& del& af& roning& giver& stor&
glæde.&Mange&klubber&har&taget&musik&og&ergometre&til&sig.&Og&det&er&glædeligt&at&opleve,&at&der&kommer&
mere&og&mere&liv& i&klubberne&om&vinteren.&Bestyrelsen&vil&gerne&takke&undervisere&og&klubber&for&at&bistå&
med&DFfR´s&kurser&og&bakker&fortsat&om&at&endnu&flere&skal&have&muligheden.&&

Roning& i& Ergometre& giver& DFfR& muligheder.& Udviklingen& går& meget& hurtigt.& Private& aktører& tilbyder&
ergometerroning& under& forskellige& former.& Hos& Danmarks& Idrætsforbund& ser& man& gerne& nye& former& for&
medlemskaber&af&idrætsforeninger.&Bestyrelsen&har&ved&flere&lejligheder&talt&om&hvordan&DFfR&i&højere&grad&
kan&imødese&nye&typer&af&medlemskaber&og&vi&tænker&at&vi&i&samarbejde&med&Danmarks&Idrætsforbund&kan&
finde&en&model&for&roning.&



&

Alle& specialforbund& under& Danmarks& Idrætsforbund& kæmper& om& de& unge.& En& sport& har& vist& sig& meget&
succesfuld& i& at& tiltrække& ungdommen.& eSSport& har& meget& stor& tiltrækningskraft& hos& drengene,& mens&
traditionelle&idrætsforbund&mister&medlemmer.&Få&idrætter&har&succes&med&at&finde&den&rigtige&model&for&
hvad&der&tiltrækker&og&fastholder&de&unge.&I&bestyrelsens&optik&bør&Dansk&roning&vedblive&at&etablere&tilbud&
til&unge&mennesker.&DFfR&har&gennem&Robattle&forsøgt&sig&med&et&målrettet&tilbud&og&SkoleSOL&konceptet&er&
den&nyeste&mulighed.&SkoleSOL&arrangementerne&og&Danmarks&Stærkeste&klasse&har&skabt&en&bred&kontakt&
mellem& skoleelever& og& roning.& ”Attention& Go”& materialet& er& er& et& undervisningsmateriale& rettet& mod&
skolelærere.&Det&giver& sammen&med&SkoleSOL&en& stor&mulighed& for&at& få&Roning&på& skoleskemaet.&Det&er&
dog&jer&i&roklubberne&som&skal&gribe&mulighederne.&Det&er&i&roklubberne&der&skabes&aktivitet&for&roning.&&

Bestyrelsen& støtter& fortsat& op& om& ungdoms& initiativer& selvom& det& er& meget& krævende& at& få& dem& med.&&
Ungdom&er&desuden&en&del&af&den&økonomiske&aftale&med&Danmarks&Idrætsforbund.&&

Det&har&aldrig&været&lettere&at&kommunikere&med&hinanden&men&det&synes&lidt&som&om&det&aldrig&har&været&
sværere.& Hvilken& platform& skal& der& bruges& og& hvordan& kommunikeres& bedst& muligt& på& hjemmesider,&
Facebook,&SnapSChat,&Instagram,&Twitter.&I&gamle&dage&havde&vi&bladet&RONING&og&en&frivillig&redaktion&med&
repræsentation&af& kredse&og&udvalg.&DFfR&har&begrænsede&midler.&Det&er&derfor&en&prioriteringssag&hvor&
meget& personale,& der& skal& prioritere& alle& de&mange& forskellige& kommunikationsplatforme.& Der& er& dog& et&
meget& stort& kommunikationsbehov& og& bestyrelsen& støtter& sekretariatet&med& det& store& stykke& arbejde& de&
gør.&&

Kommunikation& er& en& del& af& den& økonomiske& aftale&med&Danmarks& Idrætsforbund& under& spor& 3.& I& dette&
spor&hører&også&tiltag&omkring&ledelsesanalyser,&som&kan&munde&ud&i&forslag&til&ændringer&af&den&måde&DFfR&
er&organiseret.&Siden&nedlæggelsen&af&kredsene&i&2011&er&der&gjort&forskellige&tiltag&for&at&navigere&i&den&nye&
netværksstruktur.&Det&er&mit&indtryk,&at&mange&oplever,&at&Dansk&Roning&med&nedlæggelsen&af&kredsene&og&
ændring& af& hvordan& bestyrelsen& er& sammensat& har& mistet& mere& end& der& er& vundet.& Det& har& været& en&
vanskelig& periode& hvor& DFfR& endnu& ikke& synes& at& have& fundet& sine& ben& i& forhold& hvordan&
sammenhængskraften& i&dansk&roning&sikres.&Bestyrelsen&støtter&derfor&varmt,&at&Danmarks& Idrætsforbund&
inddrages& som& facilitator& omkring& udvikling& af& organisationen.& Det& kan& styrke& klubberne& til& at& kunne&
imødegå&krav&fra&danskerne&om&idrætstilbud.&

Konkurrencer&har&altid&været&en&traditionsrig&aktivitet&i&dansk&roning.&Den&første&OL&guldmedalje&dateres&til&
1912.&Man&etablerede& for&mange&år& siden&DFfR´s&elitesektion& i&Danmarks&Rocenter,& som&har& til& huse&ved&
Danmarks& Rostadion,& Bagsværd& sø.& Dette& rostadion& er& et& centralt& omdrejningspunkt& for& regattaer& og&
landsholdet.& Derudover& benytter& en& række& roklubber& og& kajakklubber& Danmarks& Rostadion& til& daglig&
træning.&&

DFfR&har&i&snart&20&år&støttet&tiltag&til&opgradering&af&Danmarks&Rostadion,&men&det&er&kompliceret&fordi,&der&
er&mange& interessenter.&Arbejdet&varetages&af&bestyrelsen&for&Fonden&Danmarks&Rostadion,&hvor&DFfR&på&
lige&fod&med&DKF&varetager&en&observatørpost.&&

Projektets& samlede& omkostninger& er& i& omegnen& af& 140& millioner& kroner,& som& er& bevilget& af& AP& Møller&
Fonden,&Lokale&og&Anlægsfonden,&Lyngby&kommune,&Gladsaxe&kommune&samt&Københavns&Kommune.&Det&
er&for&nylig&blevet&kendt&i&pressen,&at&dispensationer&for&fredningen&Bagsværd&sø&er&tilbagevist&af&Nævnenes&
hus,&som&behandlede&klager&fra&den&lokale&naturfredningsforening.&Planen&er,&at&opgraderingsarbejdet&skal&
starte& i& efteråret& 2019.& Hvad& de& færreste& måske& ved& er,& at& fundamentet& for& Rostadion& blev& lagt& af&
Københavns& kredsen& og& driften& af& Rostadion& har& i& generationer& været& sikret& af& frivillige& roere& fra& de&
Københavnske& roklubber.& Ejerskabet& af& grunde,& som& sikrer& adgangsvejen& og& PSpladser& til& Danmarks&
Rostadion,&er&forankret&hos&KKSfonden.&Denne&fond&er&tæt&forbundet&med&KøbenhavnsKredsens&bestyrelse.&&

Fonden&Danmarks&Rostadion&har&etableret&et&brugerråd,&som&skal&koordinere&aktiviteterne&mellem&DFfR&og&
DKF.&Det&er&DFfR´s&opgave&at&sikre,&at&der&hvert&andet&år&afholdes&et&valg&blandt&de&roklubber,&som&kan&være&
repræsenteret& i&brugerrådet.&Der&er&med&opbakning& fra&Team&Danmark&gjort&en&betydelig&politisk& indsats&
for&at&sikre&Dansk&Ronings&indflydelse&i&brugerrådet.&Derudover&har&DFfR&bestyrelsen&gentagne&gange&gjort&
opmærksom& på,& at& Københavnerroklubberne& skal& sikres& adgang& til& bådhal,& kontorfaciliteter& samt&
omklædning& og& træningsfaciliteter.& I& brugerrådet& varetages& formandsskabet& på& nuværende& tidspunkt& af&
Kasper&Haagensen,&som&har&den&fulde&opbakning&fra&DFfR´s&bestyrelse.&



&

Etablering& af& egnede& robaner& til& konkurrencer& er& en& del& af& den& økonomiske& aftale& med& Danmarks&
Idrætsforbund.&Danmarks&Mesterskaberne& (DM)&på&2000Sm&distancen&blev& i& 2018&afholdt& i& Sorø.&Det& var&
glædeligt,& at& DM& kom& tilbage& til& Sorø& i& anledning& af& Sorø& Roklubs& jubilæum.& Det& var& svært& at& skaffe&
tilstrækkelig&med& frivillige& til& at&hjælpe&med&opgaven&om&at&afvikle&DM.&Det&er&glædeligt&at&det& lykkedes.&
Alle& herunder& Sjællandsregattaforening& takkes& for& at& have& bidraget& til& et& succesfuldt& DM,& der& blev&
overværet&af&næstformand&i&Danmarks&Idrætsforbund&Thomas&Bach.&

Det&er&vigtigt&for&dansk&roning,&at&vi&har&egnede&baner&til&afvikling&af&konkurrencer&i&de&olympiske&bådtyper.&
Det&er&glædeligt,&at&der&i&Aarhus&nu&synes&at&være&en&funktionsdygtig&RegattaSorganisation,&som&er&klar&til&at&
afvikle& DM& i& 2019& godt& hjulpet& på& vej& af& gode& og& erfarne& kræfter.& Danmarks& Idrætsforbund& (DIF)& har& et&
særligt&samarbejde&med&Aarhus&Kommune&om&at&sikre&idrætsfaciliteter.&Her&har&bestyrelsen&for&DFfR&gjort&
opmærksom&på,&at&RoSbanen&i&Brabrand&bør&medtages&i&den&aftale&Danmarks&Idrætsforbund&forhandler&om&
med&Aarhus&kommune.&Bestyrelsen&håber,&at&dette&bliver& frugtbart.&Og&bestyrelsen&ser& frem&til,&at&vi& i&de&
kommende&år&vil&se,&at&DM&kommer&tilbage&til&Haderslev&og&Maribo&som&det&tidligere&har&været&tilfældet.&&

Bestyrelsen& støtter& varmt& langdistance& regattaerne& i& inriggere,& hvor& der& hvert& år& er& DIF& DM&medaljer& på&
højkant.&Deltagelsen&i&DM&turneringen&synes&stabil&selvom&der&de&senere&år&er&set&en&nedadgående&tendens.&
Med&det&nye&Sportsroning&på&programmet&ser&bestyrelsen&nye&muligheder&for&at&få&flere&både&med&så&DIF´s&
Danmarks&Mesterskaber&kan&fastholdes.&

De& Internationale&tendenser&peger&mere&om&mere& i& retning&af&coastalbåde.&Bestyrelsen&har& løbende&fulgt&
udviklingen.&Der&er&noget,&som&tyder&på,&at&coastalbåde&kan&blive&introduceret&som&disciplin&ved&OL&i&2024.&
Her& kunne& en&mixSklasse& være& politisk& korrekt.& Det& vil& dog& blive& på& bekostning& af& letvægtsklassen,& hvor&
dansk& roning& i& mange& år& har& høstet& medaljer.& Der& er& ingen& tvivl& om,& at& DFfR´s& internationale& politiske&
tilstedeværelse&er&vital&for&at&sikre&dansk&ronings&interesser.&I&samarbejde&med&Danmarks&Idrætsforbund&har&
vi&et&strategisk&spor,&som&skal&arbejde&på&yderligere&politisk&indflydelse.&Bestyrelsen&har&deltaget&i&drøftelser&
med&FISA´s&direktør&og&præsident&om&hvordan&DFfR´s& interesser&kan& tilgodeses.&Man&er& lydhør& for&DFfR´s&
ønsker,&hvilket&er&særdeles&positivt.&&

DFfR& er& af& Team& Danmark& klassificeret& som& et& Verdensklasseforbund.& Dette& er& sket& på& baggrund& af&
resultater&opnået&ved&VM&og&OL&i&de&olympiske&bådklasser.&Elitens&arbejde&varetages&af&Danmarks&Rocenter,&
som& er& opbygget& over& flere& årtier.& Denne& ekspertise& bør& Dansk& Roning& værne& om.& Danmarks& Rocenter&
samarbejder& med& kraftcentrene& i& Aalborg,& Holstebro,& Hadsund,& Aarhus,& Odense,& Roskilde,& Lyngby& og&
Bagsværd.&Kraftcentrene&er&vigtige&for&DFfR´s&talentudvikling&og&tak&til&alle&klubber&som&er&aktive&her.&

Ved&VM&var&Danmark&tæt&på&flere&medaljer.&Disse&placeringer&er&vigtige&for&at&bevare&tilskuddet&fra&Team&
Danmark.&Et&godt&og& faglig& tæt& samarbejde&med&Team&Danmark&har&høj&prioritet&hos&bestyrelsen.&DFfR´s&
sportschef&Finn&Trærup&har&haft&en&udfordrende&start&med&skiftet&fra&Bueskydning&og&Badminton&til&Roning.&
Bestyrelsen&er&derfor&glade&for,&at&han&nu&nyder&bred&opbakning&fra&Kaproningsudvalget&og&kraftcentrene.&
Det&er&et&vigtigt&signal&til&Team&Danmark.&&

Bestyrelsen& sørger& for& at& pleje& relationerne& til& Team& Danmark,& hvilket& er& en& afgørende& faktor& for&
mulighederne.& Det& er& derfor& glædeligt,& at& DFfR´s& sportschef& har& sikret,& at&midler& fra& Salling& Fonden& også&
tilgår&Danmarks&Rocenter.&Nu&skuer&atleterne&frem&mod&årets&VM,&hvor&kvalifikationen&til&OL&foregår.&Den&
sportslige&ledelse&i&Danmarks&Rocenter&er&allerede&i&fuld&gang&med&forberedelserne&til&Tokyo.&&

De&sidste&otte&år&har&jeg&oplevet&mange&gode&ting.&Roning&er&en&skøn&idræt.&Det&er&det,&som&har&drevet&mig&
til& at& være& frivillig& for& Dansk& Forening& for& Rosport.& Jeg& har& taget& imod& opgaverne& som& de& er& opstået& og&
forsøgt& at& løse& dem& efter& bedste& evne.& Jeg& har& oplevet& mange& gode& ting& og& mødt& mange& spændende&
mennesker&og&udfordringer&i&roningens&tjeneste.&Det&er&jeg&taknemmelig&for&at&have&fået&lov&til.&&

Jeg& kom& til& ved& en& hovedgeneralforsamling,& hvor& man& besluttede& at& nedlægge& kredsene& og& den& måde&
bestyrelsen& var& organiseret.& Jeg& kan& godt& forstå,& at& denne& organisationsSændring& har& været& turbulent.&
Bestyrelserne& for& Dansk& Forening& for& Rosport& har& navigeret& efter& det& mandat,& som& er& udstukket& fra&
vedtægter& og& generalforsamlingen.& Det& er& forsøgt& forskellige& tiltag& for& at& forbedre& kontakten& mellem&
bestyrelsen& og& udvalg& samt&mellem& klubber& og& forbund.& Endnu& synes& den& rette&medicin& at& udeblive.& En&
sådan&medicin&til&at&sikre&en&større&sammenhængskraft&er&tiltrængt.&



&

De&sidste&14&dage&kunne&jeg&godt&have&undværet.&Tonen&og&hele&tilgangen&til&hvordan&Dansk&Roning&bedst&
er& tjent& er& ikke& vores& forbund& værdigt.& Det& er& uklart& for& bestyrelsen& hvad& der& d.& 3.& marts& fik& et&
bestyrelsesmedlem&til&at&trække&sig&fra&bestyrelsen.&Det&synes&endvidere&uklart&hvad&der&skulle&foranledige&
en&retorik&om&kaos&og&hvilken&sag&der&kan&retfærdige&denne&uro&om&ledelsen&af&Dansk&Roning.&Bestyrelsen&
har&dog&noteret,&at&bestyrelsesmedlemmet& ikke& længere&ville& tage&ansvar& for&at& løfte&opgaverne&sammen&
med& den& nuværende& bestyrelse.& Den& udlægning& af& bestyrelsens& arbejde,& som& er& rundsendt& til& en& række&
klubber& kan& ikke& genkendes& af& den& nuværende& bestyrelse.& Beskrivelsen& af& bestyrelsens& arbejde& og& hvad&
man&tillader&sig&i&forhold&til&frivillige&kollegaer,&er&i&bestyrelsens&optik&uacceptabel.&&

Bestyrelsen&ønsker&at&fastholde&en&solid&drift,&hvilket&er&fundamentet&for&udviklingsmuligheder.&Ved&brev&til&
klubber&og&indlæg&på&nettet&er&det&anført,&at&bestyrelser&under&mit&formandskab&i&mindre&udstrækning&har&
været&engageret&i&udviklingstiltag&og&mere&fokuseret&på&drift.&I&den&nuværende&bestyrelses&optik&er&denne&
udlægning&usand.&&

De& seneste& 8& år& er& der& i& samarbejdet&mellem&bestyrelsen,& sekretariatet& og& udvalg& leveret& ganske&mange&
ting,&som&jeg&er&rigtig&stolt&af.&&

Lad& mig& blot& nævne& Robattle,& World& Rowing& Masters& Regatta,& SkoleSOL,& Trygfondens& donation& til&
hjertestartere,&optagelse&af&DFfR& i&ungdomstuneringen&Coupe&de& la& Jeunesse&samt& ikke&mindst&Danmarks&
Rostadion.& Vi& har& udviklet& kursuskatalog& og& fornyet& formatet& for& årshæftet.& Dertil& kommer&
universitetsroning&og&senest&Sportsroning.&

Hvert&år&har&bestyrelsen&under&mit&formandskab&formået&at&levere&nyt&til&de&danske&roklubber.&I&tillæg&har&
bestyrelsesmedlemmer& egenhændigt& og& uden& honorar& skaffet& sponsorer& til& Danmarks& Rocenter.&
Konklusionen&er,&at&bestyrelsen&gennem&tæt,& fagligt&og&stabilt&samarbejde&med&Danmarks& Idræts&forbund&
og&Team&Danmark&har&sikret& indtægten&til&Dansk&Forening&for&Rosport.&Derudover&er&der&næsten&hvert&år&
etableret&udviklingsprojekter&til&gavn&for&mange&roklubber.&

Der&er&senere&i&dag&jf.&dagsordenen&annonceret&et&Formandsvalg.&&

I&bestyrelsens&optik&er&der&tale&om&et&samlet&Bestyrelsens&valg.&Bestyrelsen&står&samlet&som&et&hold.&&&

Stor&tak&til&alle&DFfR´s&udvalg,&som&udøver&et&stort&arbejde&for&at&tilgodese&rosportens&interesser&i&forskellige&
sammenhænge.&Alle&takkes&for&den&store&frivillige& indsats&der&udøves.&Tak&til&DFfR´s&samarbejdspartnere& i&
klubber,& bestyrelsen,& råd& og& nævn.& Tak& til& DFfR´s& protektor& HKH& Prinsesse& Benedikte.& Alle& ønskes& en&
fremragende&sæson&2019.&&

Med&opbakning&fra&DFfR´s&bestyrelse&

Henning&Bay&Nielsen&



Bilag&2&

Ny&ordlyd&i&vedtægternes&§10,&14&og&26:&

&

§&10&stk.&1&HOVEDBESTYRELSENS&ARBEJDE&

Hovedbestyrelsen&fastsætter&selv&sin&forretningsorden.&

Der&skal&udarbejdes&et&beslutningsreferat&fra&hovedbestyrelsesmøderne,&og&dette&formidles&senest&16&dage&
efter&hovedbestyrelsesmødets&afholdelse&til&hovedbestyrelsen&og&offentliggøres&på&DFfRs&hjemmeside.&

&

§&14&stk.&4&ORDINÆR&HOVEDGENERALFORSAMLING&

Antallet&af&stemmeberettigede&pr.&medlemsklub&beregnes&efter&det&indberettede&aktive&klubmedlemstal&
inklusive&ungdomsroere.&Hver&medlemsklub&har&1&stemme&for&hver&60&klubmedlemmer&og&yderligere&1&stemme&
for&mindst&30&overskydende&klubmedlemmer.&Foreninger&eller&lignende&med&særlig&tilknytning&til&roning,&jf.&§&2&
stk.&2,&har&1&stemmeberettiget,&uanset&deres&medlemstal.&Medlemsklubber&kan&på&hovedgeneralforsamlingen&
stille&med&en&repræsentant&pr.&stemme,&eller&kan&bemyndige&en&repræsentant&til&at&afgive&flere&stemmer.&En&
medlemsklub&kan&kun&være&repræsenteret&af&egne&klubmedlemmer.&

&

§&14&stk.&6&ORDINÆR&HOVEDGENERALFORSAMLING&

Ved&forfald&kan&medlemsklubben&sende&substitut&fra&samme&medlemsklub&for&de(n)&anmeldte&
repræsentant(er).&En&substitut&skal&anmeldes&skriftligt&som&repræsentant&senest&ved&
hovedgeneralforsamlingens&start.&Antallet&af&stemmer&fordeles&imellem&medlemsklubbens&repræsentanter,&
dog&max&6&til&hver.&

&

§&26&–DFfRs&OPLØSNING&

1.&Beslutning&om&opløsning&af&DFfR&kan&kun&ske&på&en&hovedgeneralforsamling&og&med&et&skærpet&kvalificeret&
flertal.&Til&det&kræves&det,&at&mindst&2/3&af&de&stemmer,&der&er&tildelt&medlemsklubberne&på&grundlag&af&deres&
klubmedlemstal&(jf.&§&14&stk.&4),&og&hovedbestyrelsens&medlemmer&er&anmeldt&og&tilstede&eller&repræsenteret&
ved&fuldmagt&(jf.&§14&stk.&4),&og&at&mindst&3/4&af&de&repræsenterede&stemmer&for&opløsningen.&



Bilag&3&

Ny&ordlyd&i&Ergometerroningsreglementets&§5:&

§5&–&DISPENSATION&

DFfR’s&kaproningsudvalg&(KU)&kan&under&ansvar&overfor&Hovedbestyrelsen&i&særlige&tilfælde&dispensere&fra&
nærværende&reglement.&Dispensationsansøgningen&skal&være&KU&i&hænde&senest&30&dage&før&
anmeldelsesfristen&til&pågældende&regatta&udløber.&

Umiddelbart&efter&modtagelse&af&en&dispensationsansøgning,&skal&denne&publiceres&på&roning.dk,&lige&som&
afgørelsen&skal&publiceres&senest&14&dage&før&afholdelse&af&regattaen.&



Bilag&4&

Ny&ordlyd&i&Langtursreglementets&§3&og&6:&

&

§&3&8&UDDANNELSE&OG&KVALIFIKATIONER&
3.&Desuden&skal&enhver&deltager&i&langture&over&for&klubbens&bestyrelse&vise&at&være&bekendt&med&indretning&og&
funktion&af&den&type&godkendt&redningsvest,&vedkommende&bruger&på&turen,&herunder&at&kunne&iføre&sig&
redningsvesten&i&vandet&såfremt&vesten&ikke&bæres&under&roning.&Anvendes&automatisk&oppustelige&veste&skal&
disse&altid&bæres&under&roning.&

&

§&6&–&DISPENSATION&

1.&DFfR’s&hovedbestyrelse&kan&efter&indstilling&fra&relevante&udvalg&dispensere&fra&dette&reglement.&



Bilag&5&&

Forslag&om&arbejdsgruppe&til&undersøgelse&af&forsikringer&

Generalforsamlingen&anmoder&hovedbestyrelsen&om&at&nedsætte&en&arbejdsgruppe,&som&undersøger&
mulighederne&for&at&etablere&en&kollektiv&forsikringsordning&for&klubberne.&Formålet&er&primært&at&afdække&
mulighederne&for&at&opnå&en&bedre&ansvarsforsikring,&men&også&at&se&på&de&andre&forsikringer&(bådetransport,&
bestyrelsesansvar&mv),&som&den&typiske&roklub&har&behov&for.&Arbejdet&skal&danne&grundlag&for,&at&klubberne&
kan&opnå&prisgunstige&og&ensartede&forsikringer,&så&der&skabes&tryghed&for&klubbestyrelser&og&medlemmer.&
Hovedbestyrelsen&rapporterer&tilbage&til&Hovedgeneralforsamlingen&i&2020.&Klubber&med&relevant&og&opdateret&
viden&på&området&anmodes&om&at&stille&denne&til&rådighed&for&arbejdsgruppen&G&for&eksempel&ved&at&deltage&i&
arbejdet.&



Bilag&6&

Antal&stemmer&til&HGF&jf&vedtægternes&§&14&stk&4.&

Antal&aktive&medlemmer& Antal&stemmer&
<89& 1&

90<149& 2&
150<209& 3&

210<269& 4&
270<329& 5&

330<389& 6&

390<449& 7&
450<509& 8&

510<569& 9&
570<629& 10&

630<689& 11&

690<749& 12&
750<809& 13&

810<869& 14&
870<929& 15&

930<989& 16&
990<1049& 17&

1050<1109& 18&

1110<1169& 19&
1170<1229& 20&

&


