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Sag nr. 1 – Godkendelse af referat 
Fremlæggelse: MH 

 

Beslutningstema Referat godkendes. 
 

Sagsfremstilling  
 

HB har afholdt møde den 27. august 2019 

Bilag  
 

Bilag 1.1 Referat af HB møde 27. august 2019 

Indstilling Referat godkendes af HB 
 

HB´s beslutning Godkendt 
 

 

                      

 

Sag nr. 2 – Godkendelse af dagsorden 
Fremlæggelse: MH 

 

Beslutningstema Dagsordenen godkendes. 
 

Indstilling Dagsordenen godkendes af HB. 
 

HB´s beslutning Godkendt. Valg til Coastal udvalg tages under pkt. 16 
 

 

                      

  



Sag nr. 3 – Budget 2020 
Fremlæggelse: CS/BJ 

 

Beslutningstema Behandling af budget 2020 
 

Sagsfremstilling Budget 2019 TOTAL Budget 2020 Forv. realiseret 2019 Budget 2019 

Indtægter      

Kontingent -1.510.000 -1.514.000 -1.481.000 

Tilskud fra DIF mm -3.270.000 -3.270.000 -3.270.000 

Øvrige indtægter -163.000 -181.000 -270.000 

Indtægter i alt -4.943.000 -4.965.000 -5.021.000 

        

Udgifter       

110 KU 850.000 664.877 815.500 

120 Ungdom 150.000 29.400 148.600 

125 Sportsroning 0 1.500 0 

200 Voksen 0 0   

220 LDKU 20.000 9.484 18.500 

230 Coastal 11.500 10.405,00 20.000 

240 Langture   -45.000 3.000 

250 Ergometer 6.000 4.000 6.000 

300 HB 80.000 70.000 90.000 

310 Strategiske udvalg 50.000 8.000 95.000 

340 Internationalt 60.000 43.000 91.000 

350 Dommerudvalget 79.000 50.700 74.000 

400 Miljøudvalget 20.000 18.800 25.000 

401 Samarbejde DFfR - DKF 15.000 15.000 25.000 

450 Sikkerhedsudvalget 12.500 9.640 10.300 

460 Uddannelse - trænerlinjen -44.755 -118.541 0 

470 Uddannelse sikkerhed 0 0   

500 DFfR 278.000 264.700 262.100 

550 Sekretariatet 3.335.900 3.203.000,00 3.156.000 

555 Udvikling 50.000 0 275.000 

Udgifter i alt 4.973.145 4.238.964,84 5.115.000 

        

Resultat 30.145 -726.035,16 94.000 
 

Bilag  Bilag 3.1 Tekst til budget 2020 
 

Indstilling HB vedtager budget 
 

HB´s beslutning Godkendt. Udvalg bedes indsende liste over aktiviteter i forhold til deres budget.  
 

                 



Sag nr. 4 – Ergometerklubben Hjemme fra kælderen 
Fremlæggelse: BJ 

 

Tema Godkendelse af Hjemme fra kælderen 
 

Sagsfremstilling  
Historik: 
Ergometerklubben ansøgte efter DM i ergometer i 2018 om optagelse i DFfR 
primært med henblik på at kunne deltage i DM. Efter skriverier med sekretariatet 
fremlægges anmodningen på HB møde i januar 2019.  HB kan ikke efterkomme 
anmodningen, da klubben ikke opfylder de krav, der er i DFfRs vedtægter for 
optagelse af klubber (væsentligst sikkerhedskrav) - dette selv om klubben ikke har 
aktiviteter på vand. 
  
Beslutning i HB 27. august 2019 - uddrag: 
Der igangsættes en proces for at afsøge muligheder, hvordan DFfR kan inkludere 
roklubber, som tilbyder den del af roning, som kun dyrkes på maskine såkaldt 
ergometerroning. Bestyrelsen er generelt positiv overfor rene ergometerroklubber 
og anser sagen som led i DFfR’s overordnede strategiproces. 
 
Forløb efter HB beslutning 27. august: 
BJ haft møde med Thomas Jensen den 10. oktober for at afklare foreningens ønsker 
og forventede aktiviteter. Foreningen er alene interesseret i ergometerroning og 
har ingen planer eller hensigter om at tilbyde roning på vandet. Det står også helt 
klart beskrevet i foreningens formålsparagraf – vedtægtens §2: ”Foreningen 
hjemme fra kælderen ønsker at støtte og fremme interessen for ergometerroning 
for såvel uøvede som for øvede roer, samt at styrke udbredelsen af sporten”. 
 
Der er således ikke noget i foreningens vedtægter, der strider imod DFfR’s 
vedtægter. I forbundet formålsparagraf - §1, stk.2 står: ”DFfR er et forbund af 
roklubber i Danmark, og har til opgave at virke for fremme af dansk rosport i alle 
dens former samt for udbredelse af rosport i det danske samfund”.  
 

Bilag Bilag 4.1 Vedtægter for foreningen Hjemme fra Kælderen 
Bilag 4.2 DFfR’s vedtægter 
 

Indstilling At ”Hjemme fra kælderen” godkendes og optages som klub under DFfR med 
baggrund i de fremsendte vedtægter. Det præciseres for klubben at skulle den med 
tiden ændre fokus, så der også tilbydes roning på vandet skal den leve op til DFfR’s 
§ 5 stk.2, som omhandler medlemsklubbers forpligtigelser i forhold til roning på 
vandet.  
 

HB´s beslutning Justering af DFfR vedtægter indstilles til justering på HGF 2020, så der herefter 
gives mulighed for optag af rene ergometerklubber. HB opfordrer 
kaproningsudvalget om at give dispensation, så Hjemme fra Kælderen kan tilbydes, 
indtil endelig ændring af DFfR’s vedtægter, at opstille til DM ergometer 
(dispensation) for 2020.  
 
 

 



Sag nr. 5 – Godkendelse af forretningsorden 
Fremlæggelse: KH/BJ 

 

Tema Vedtagelse af revideret forretningsorden for HB 
 

Sagsfremstilling HB besluttede den 27/8-19 at der skulle fremlægges en revideret udgave af 
forretningsordenen til vedtagelse. Der er vedhæftet et samlet revideret forslag til 
forretningsorden.  
 

Bilag Bilag 5.1 revideret forretningsorden af 17/11-19 
 

Indstilling Revideret forretningsorden godkendes 
 

HB´s beslutning Godkendt  
 

 

  



Sag nr. 6 – Tolo Roklub – nedsat kontingent 
Fremlæggelse: BJ 

 

Tema Anmodning fra Tolo Roklub om nedsat kontingent 

Sagsfremstilling Sekretariatet modtog oktober 2019 en henvendelse fra formanden for Tolo Roklub, 
hvor klubben anmoder om, at DFfR kan tilbyde den nedsat kontingent, da klubben 
har en særlig status i forhold til almindelige klubber. Klubber er at betragte som en 
danske klub men aktiviteter alene i udlandet. Klubben anfører selv, at det er ganske 
få af forbundets tilbud, der er relevant for klubben, da aktiviteten alene foregår i 
udlandet.  
 
På baggrund af henvendelse har BJ haft møde med klubben. Klubbens ønske til 
fremtidigt kontingent og status fremgår specifik af bilag 6.3. Her er forslaget om 
nedsat kontingent og dette fulgt af ændringer i foreningens rettigheder.  
 
Kontingentsatser i DFfR er pt: 
 
Grundkontingent pr. klub 525,00 kr. 
Forsikring pr. medlem 6,00 kr. 
Junior pr. medlem 15,00 kr. 
Senior pr. medlem 93,00 kr. 
 
Tolo betaler i dag fuldt kontingent på kr. 93 pr. medlem.  
 
DFfR’s vedtægter §2 stk. 2: ”Som medlem af DFfR kan optages roklubber uden for 
Danmarks og foreninger i Danmark med særlig tilknytning til dansk roning dog med 
begrænsninger i medlemsrettigheder i henhold til DIF’s vedtægter og reglementer. 
Medlemmer af DFfR betegnes herefter som medlemsklubber”. 
 
Der kan således være en mulighed for at man kan imødekomme Tolo roklub efter 
denne bestemmelse i vedtægten. HB bør være opmærksom på, at laves der en 
beslutning om nedsat kontingent, skal den også kunne rumme andre klubber med 
lignende forudsætninger.  
 

Bilag Bilag 6.1 Vedtægter Tolo Roklub  
Bilag 6.2 DIF – medlemsgrundlag  
Bilag 6.3 Mail fra Tolo (lukket) 
 

Indstilling At HB godkender at Tolo Roklub er en forening i Danmark med særlig tilknytning til 
dansk roning.  
At HB fastsætter kontingent for roklubber, herunder Tolo, med særlig tilknytning til 
dansk roning.  

HB´s beslutning HB ønsker en nærmere vurdering af relevant niveau for et nedsat kontingent. Det 
undersøges om foreninger med Tolo’s struktur fx kan gå under at være en forening 
a’la regattaforening. Forsikringsspørgsmål afklares. Sagen tages op på næste HB-
møde.  

 



 

Sag nr. 7 – Vedtagelse af facilitetsstrategi  
Fremlæggelse:BJ 

 

Tema Vedtagelse af DFfR’s facilitetsstrategi  
 

Sagsfremstilling Facilitetsstrategien har nu været i høring blandt alle regattaforeningerne. Der er 
indkommet et høringssvar som vedhæftes.  
 
Facilitetsstrategien har særligt fokus på: 
 
2000m bane i Brabrand. Den skal være fuldt opdateret og være en permanent 
bane. Bør være en hovedprioritet og det skal fastlægges, hvad vores succeskriterie 
og forventning til banens standard er. 
 
Sorø Sø: Er der forhold der skal forbedres, moderniseres eller på anden vis 
prioritere? 
 
Maribo: Forslag at der pt ikke arbejdes videre med denne. 
 
Haderslev: Undersøges nærmere med stand og udviklingspotentiale. 
 
Øvrige emner: 
 
Regattasystemet. Uddannelse af nye superbrugere og have øje for et 
generationsskifte blandt de nuværende, så det kan blive et glidende 
generationsskifte.  
 
 
 
 

Bilag Bilag 7.1 Udkast til facilitetsstrategi (lukket bilag) 
Bilag 7.2 Høringssvar (lukket bilag) 
 

Indstilling Udkast til facilitetsstrategi vedtages 
 

HB´s beslutning Godkendt – dog ønskes at der fortsat arbejdes med Maribo så den på den sigt også 
kan bruges til at afvikle regattaer. HB godkender, at DFfR understøtter Brabrand 
stadion i at få dele af finansieringen på plads.  
 

  



Sag nr. 8 – Samarbejdsaftale TU CUP  
Fremlæggelse: MH 

 

Tema Indgåelse af aftale mellem AVE og DFfR i forbindelse med sculler til TU Cup   
 

Sagsfremstilling Udkast til samarbejdsaftalen vedr. TU CUP til vedtagelse. Det er ikke helt afklaret 
hvor mange regattaer, der indgår i 2020, og der skal findes praktiske løsninger vedr. 
lodtrækning og synliggørelse af sponsorer, men det anbefales at samarbejdsaftalen 
færdiggøres nu, så man kan komme videre med det praktiske. 
 

Bilag Bilag 8.1 Udkast til samarbejdsaftale (lukket bilag) 
 
 

Indstilling Udkast til samarbejdsaftale godkendes 
 

HB´s beslutning TE deltog ikke i sagens behandling. 
Følgende sætning fjernes: DffR tilbyder sponsorplads på sin hjemmeside og diverse 
officielle udsendelser, hvor sponsorer nævnes. 
Godkendt med denne rettelse.  
 

 

Sag nr. 9 – Godkendelse af kommissorium for ergometergrp.  
Fremlæggelse: CS/BJ 

 

Tema Godkendelse af forslag til kommissorium for ergometergruppen  
 

Sagsfremstilling Forretningsudvalget bemyndigede den 5/11-19 CS og BJ til at udarbejde et 
kommissorium for ergometergruppen, så der er en klar ramme om det videre 
arbejde.  
 
Efter godkendelse skal der formelt nedsættes en gruppe med en formand i spidsen. 
Det foreslås at FU bemyndiges til at godkende sammensætningen af gruppen, så 
den kan komme i gang hurtigst muligt.  
 

Bilag Bilag 9.1 Udkast til kommissorium (åben når justeret) 
 

Indstilling Udkast til kommissorium vedtages og FU bemyndiges til at udpege formand og 
medlemmer til ergometergruppen. 
 

HB´s beslutning Godkendt at FU bemyndiges til at udpege formand og arbejdsgruppen. Fokus skal 
særligt være på udvikling af bl.a. e-sport og generel udvikling.  
Rene driftsopgaver af allerede igangværende aktiviteter tages ud af kommissoriet.  
Kommissorie tilrettes og godkendes endeligt af FU.  
 
 
 



Sag nr. 10 - Ekstraordinær generalforsamling Eurow ApS 

Fremlæggelse: CS 

Beslutningstema Ekstraordinær generalforsamling Eurow Aps  

  

Sagsfremstilling Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Eurow ApS med ændring af 
vedtægternes formålsbestemmelse og valg af yderligere et medlem til selskabets 
bestyrelse. 

 

Begrundelse for den ekstraordinære generalforsamling er, at  Eurow´s leverandør 

af Coastalbåde gået konkurs og fremtiden for det bådmærke er uvis.  

Eurows bestyrelse ønsker derfor gennem udvidelse af selskabets formål at sikre, at 
Eurow fortsat har et forretningsgrundlag. 

Samtidig foreslås bestyrelsen udvidet med yderligere et medlem Susanne Thorsen 
(Bagsværd Roklub), fhv. økonomiansvarlig i DFfR for dermed igen at bringe 
bestyrelsen op på 4 medlemmer.  

 

Bilag  Bilag 10.1 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Eurow ApS 
Bilag 10.2 EUROW’s vedtægter   
  

Indstilling 
 

Det indstilles, at HB på den ekstraordinære generalforsamling, beslutter en ændring 

af vedtægternes §2 og udvidelse af selskabets bestyrelse med endnu et medlem.  
 

HB´s beslutning TE deltog ikke i sagens behandling. 
Marie Heide valgt som dirigent.  
Indstilling godkendt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sag nr. 11 – DFfR ærestegn  
Fremlæggelse: ME  

 

Tema DFfR ærestegn  
 

Sagsfremstilling DFfR´s trænere anerkendes meget sjældent på trods af at der udføres et arbejde 
som er langt ud over hvad man almindeligvis forlanger af en medarbejder på en 37 
t arbejdsuge på funktionær vilkår. 
 
To trænere har de senere år bemærket sig og det kan være en god ide at få det 
markeret inden OL 2020. 
 
Bent Fransson, Svendborg Roklub 
Blev som roer første gang verdensmester i 1981 og efter aktiv karriere sluttede i 
1987 har han været aktiv træner. Han var med til at opbygge krafter nord (hed det 
vist den gang) og desuden inkluderet som træner for letvægtsroere på landsholdet 
fra 1990. Efter Bent Jensens afgang til Canada tog Bent Fransson ansvaret for LM4- 
som sikrede medaljer ved OL2008, 2012, OL2016. Disse medaljer har været 
afgørende for at sikre stabil støtte fra Team Danmark til DFfR.  
 
Mads Haubro, Kerteminde Roklub/ KVIK 
Mads altid har været dybt engageret i roning lokalt og nationalt. Mads var i nogle år 
assistenttræner i DRC og han havde ansvaret for bla Fie op til OL2012. Mads 
evnede at sikre en vital medalje til W2- ved OL2016 hvilket var stærkt medvirkende 
til at støtten fra Team Danmark fortsatte frem mod OL2020. Mads har om nogen 
sikret en omstilling af dansk roning fra fokus på letvægt til at DFfR nu rummer en 
betydelig satsning på kvinder som ror med en åre. Mads har vist at arven fra LM4- 
kan løftes videre til andre kategorier og det omfatter nu både W1x, W2- samt det 
nye håb for dansk roning W4-. 
 
Der er et meget stort behov for, at DFfR på officiel vis anerkender den meget store 
indsats der ydes af den sportslige ledelse og trænerstaben i DRC.   
 
Det indstilles at FU støtter indstillingen med endelig beslutning af HB  
 
FU’s beslutning 24. september: 
Indstilling tiltrådt. Sagen foreligges HB den 30. november. Ærestegn uddeles på 
Award Night. 
 

Bilag ingen 
 

Indstilling FU beslutning af 24. september tiltrædes 
 

HB’s beslutning Godkendt. DFfR’s formand Henning Bay Nielsen tildeles også ærestegn den 30. 
november 2019.  
 

 

  



Sag nr. 12 – Snitflader mellem udvalg og øvrig organisation  
Fremlæggelse: BJ 

 

Tema Vedtagelse af DFfR’s facilitetsstrategi  
 

Sagsfremstilling På baggrund af bl.a. henvendelse fra sikkerhedsudvalget og det igangværende 
arbejde med den overordnede strategi ønskes en kort drøftelse af de snitflader der 
er mellem de forskellige udvalg og andre dele af DFfR’s organisation.  
 

Bilag Bilag 12.1 Henvendelse fra sikkerhedsudvalget (lukket) 
Bilag 12.2 Rammer for DFfR’s udvalg 
 

Indstilling Ingen 
 

HB´s beslutning Udsat til næste møde. 
 

 

Sag nr. 13 – Meddelelser 
Fremlæggelse: BJ  

 

Tema Sekretariatet og øvrige meddelelser 
  

Sagsfremstilling Sekretariat: 
 
DM ugen 
 
Eksperimentariet – indsendt skema og været på besøg for at se lokalerne. Det vil 
forløbe i foråret og under selve OL. Koordineres med DRC. 
 
Proces for evaluering af DIF strategi. Der er aftalt møde med DIF 6/12. BJ og CS 
deltager og aftalt forløb med DKF om det fælles spor.  
 
Ronetværksmøder:  
Første møde afholdt 12. november Nordjylland med godt 40 deltagere.  
Følgende aftaler er i kalenderen:  

• 21.01.2020 i Nordsjælland 

• 30.01.2020 ronetværk Fyn 

• 02.05.2020 Synnejysk 
 
Ronet Syd siger nej tak.  
Københavnskredsen er vigtigt, da vi har størsteparten af medlemmerne i 
Københavnsområdet. Vi har desuden en dialog med ronetværk Østjylland samt 
Sydøstsjælland. De øvrige ronetværk har vi ikke hørt fra.  
 
Netværkene tilbydes samlet 3 faser: 
 



Fase 1:  
tilbud om ronetværksmøder.  
 
Fase 2:  
tilbud om brush up kurser for roinstruktører.  
MSO + AKG udarbejder indhold.  
Afvikles inden sæsonstart 2020 
 
Fase 3:  
Tilbud om intro til sportsroning 
MSO + AKG udarbejder indhold.  
Afvikles inden april-juni 2020 
 
Masterscamp udbydes i 2020 som noget nyt. Været stor interesse for det og 
vedhæftet udkast til program. 
 
HGF 2020 den 14. marts. Der vedhæftes forslag til program. 
 
BJ haft møde den 21. november med F3 Mediagroup/Sportskanal om samarbejde. 
 
Evaluering af kurser for 2019. Vedhæftet til info evaluering af DFfR’s kurser. De er 
anonymiseret, men giver et godt billede af kursisternes tilfredshed med vores 
kurser. Generelt er det samlet i den positive ende.  
 
EM 2024 – orientering om overvejelser vedr. evt. bud på eventen.  
 
DIF afholder møde 18/12 om næste skridt vedr. deres politiske program.  
 
Øvrige: 
 
Jakker til HB og ansatte – v/TE (fremvisning på HB mødet) 
 
FISA NF Congress – v/CS 
 
Forsikringsarbejde. Arbejdsgruppen er igang jf. beslutning på HGF 2019. Oplæg 
kommer til HB 24. januar 2020, så det kan komme ud til HGF 2020. 
 

Bilag Bilag 13.1 Program for ronetværk 
Bilag 13.2 Mastercamp 2020  
Bilag 13.3 Udkast program HGF 2020 (Lukket) 
Bilag 13.4 Evaluering – trænerlinien (lukket) 
Bilag 13.5 Evaluering – langtursstyrmand (lukket) 
 

Indstilling Orientering taget til efterretning 
 

HB´s beslutning Taget til orientering. Der ønskes et pkt./workshop om Coastal på næste HGF. 
Der ønskes fremover en årlig evaluering af forbundets kurser samt, at der følges op 
på de kurser, der ikke opnår tilfredsstillende evalueringer.  
Ok til at gå videre med samarbejde med F3 Mediagroup. 
Ønske om på et kommende møde at diskutere etisk kodeks.  
Der bydes ikke på EM 2024. 
 



 

Sag nr. 14 – FU møder  
Fremlæggelse: HBN/BJ  

 

Tema Orientering fra de sidste to FU møder 
  

Sagsfremstilling HB orienteres om FU møde den 24. september og 5. november.  
 

Bilag Bilag 14.1 Referat af FU møde 24. september (lukket) 
Bilag 14.2 Referat af FU møde den 5. november (lukket) 
(Udsendt i separat mail 15. november) 

Indstilling Orientering givet 
 

HB´s beslutning Taget til efterretning 
 

Sag nr. 15 – Dommerudvalgets beretning DM 2019  
Fremlæggelse: MH  

 

Tema Dommerudvalgets beretning fra DM 2019  
 

Sagsfremstilling Til orientering fremsendes beretning fra dommerudvalget til HB orientering. Den 
vedrører DM 2019 afholdt på Brabrand sø. 
 
 

Bilag Bilag 15.1 Dommerudvalgets beretning DM 2019 (lukket) 
 

Indstilling Orientering taget til efterretning 
 

HB´s beslutning Taget til orientering.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Sag nr. 16 – Øvrige udvalg  
Fremlæggelse: ALLE  

 

Tema Orientering fra udvalg under HB  
 

Sagsfremstilling Dommerudvalget: 
DFfR's hovedbestyrelse har accepteret dommerudvalgets FISA indstillinger, og 
sendt disse til FISA og Umpires Comission.  
 
Vi har som sædvanligt indstillet en 1. og en 2, prioritet, samt sørget for at ha' 
indstillinger til så mange regattaer som muligt.  
Som noget nyt, ønsker man fra FISA's side at flere kvinder får mulighed for at 
deltage, så man kan indstille op til 2 til samme regatta, hvis blot den ene er kvinde.  
Det har vi så gjort i vores indstillinger.    
 
Der planlægges med et Nordisk Dommer kursus (sikkert afholdt i DK) d. 29/2 - 1/3 
2020.  
Dette vil snarest blive offentliggjort på diverse hjemmesider, men hvis man har 
kontakt til nogen der kunne være interesseret, må man meget gerne (så hurtigt 
som muligt) skaffe kontakt oplysninger til disse, så vi kan tage direkte kontakt. 
 
Tilmeldingslisten til næste år, er under udarbejdelse, og vil snart blive klar, til at 
man kan begynde at planlægge næste år.   
Vi håber, at vi til næste år kan få en lidt bedre tilmeldings rate ;-)  
Flere regattaer var lidt i undertal med dommere. 
 
Den sidste ínformation, i denne omgang er, at vi holder vores seminar 22/3 2020 i 
Sorø. Her vil vi bla. snakke om det at være NTO'er til en int. regatta, hvordan vi 
bliver mere proaktive igen (mindre forsinkelser til regattaer), dommerne set fra en 
roers  synsvinkel og meget mere, der vil gøre det interessant at møde op i Sorø. 
 

Coastal udvalget suppleres med nyt medlem - Torben Klausen. 
 

Bilag Ingen 
 

Indstilling Orientering taget til efterretning 
 

HB’s beslutning Taget til orientering 
 

 
 

 



Sag nr. 17 – Info fra DRC 
Fremlæggelse: TE 

 

Tema Orientering fra DRC 
 

Sagsfremstilling  
DRC er i fuld gang med forberedelserne til den Olympiske sæson. De hold der 
allerede er udtaget har været på inspektionstur til Tokyo i oktober. Der er ligeledes 
lagt en plan for de hold/roere man ser potentiale i at få udtaget til OL via 
kvalifikations regatta til foråret. Det drejer sig om Fie Udby i W1x, ML2x, W2-, M2- 
eller M4- samt WL2x. Bådene er nævnt i den rækkefølge der pt tegner 
sandsynligheden for udtagelse. For herre én-års gruppen er det endnu ikke 
vedtaget om man satser på en 2- eller 4-.  
 
DRC har netop foretaget en tilpasning i antallet af trænere i relation til at der 
sandsynligvis ikke bliver udtaget mere end 1-2 både yderligere til OL. Derfor en 
Henrik Mortensen desværre blevet opsagt til udgangen af januar. 
Team DK deler DRC’s vurdering hvad angår antal sandsynlige kvalificerede både til 
OL, og deres økonomiske støtte for 2020 er derfor let reduceret i forhold til 
tidligere. DRC er dog overordnet tilfreds med tildelingen, set i det lys at Team DK’s 
økonomi også er presset.  
 
Der er netop afholdt styregruppemøde med Team DK’s ledelse og vores daglige 
kontakt person. Her blev der udtryk tilfredshed og uformindsket opbakning til 
DRC’s Masterplan. Resultatmæssigt var der også tilfredshed med de topresultater 
der blev opnået ved VM (M1x og W4-) samt arbejdet med at understøtte den 
relativt store damegruppe dansk roning pt har, men og udtryk et 
opmærksomhedspunkt på de manglende resultater øvrige bådkategorier opnåede.  
 
I relation til det brev som HB modtog fra en DRC roer, har Finn indbudt den 
pågældende roer til et dialog møde.  
 
 
 
KU-seminar 
Ved det netop afholdte KU-møde i Odense var jeg desværre forhindret i at deltage. 
Morten Espersen fortsætter som formand. Der var stor fokus på at dansk kaproning 
oplever vigende tilslutning bland de yngste. Det er desværre også noget der 
opleves ude i klubberne, hvor ungdomsafdelingerne er små. Det blev vedtaget, at 
man i højere grad vil lade de unge træne i deres lokale miljø samt lade geografisk 
tilhørsforhold være medbestemmende for holdsammensætninger. Dette for at 
støtte op om det lokale miljø i klubberne og øge sandsynligheden for fastholdelse 
af en bredere talentmasse.  
 

Bilag  Ingen 

Indstilling Orientering taget til efterretning 
 

HB´s beslutning Taget til orientering 
 



Sag nr. 18 – Info om klubudvikling 
Fremlæggelse: BJ 

 

Tema Kort orientering om arbejdet med klubudvikling 

Sagsfremstilling  
Tendensen i Medlemstal 
I alle klubudviklingsforløb tager vi udgangspunkt i klubbens konkrete medlemstal, 
og kigger efter tendenser som vi ønsker at gøre noget ved.  
Klubberne får medlemstallene fra CFR registeret 2006-2018. Ud fra disse laver Ole 
en fremskrivning op imod den forventede befolkningstilvækst (data fra Danmarks 
Statistik) i kommunen.  
 
Det får som regel klubben op af stolene og giver dem en forståelse for, at det er 
vigtigt at vi gør noget – ellers kan vi se lukkedatoen for vores klub.  
Vedhæftet er en fremskrivning af DFfRs medlemstal; metoden er uddybet i 
vedhæftede.  
 
Hvem er i gang? 
Disse klubber startede op sidste år: 

- Køge  
- Middelfart  
- Odense 
- Randers 
- Ry 
- Greve 
- Lindenborg 

Nogle er mere aktive end andre. Men jeg holder fast i, at udvikling skal ikke drives 
af DFfR men af klubben selv. Hvis de ikke selv kan finde engagement til at klø på, så 
tvinger jeg dem ikke til at gennemføre forløbet.  
 
Hvem vil måske gerne i gang? 
Jeg har introduceret klubudviklingsforløbet for: 

- Kolding  
- Kolding Dame 
- Aalborg Dame 
- Aalborg Roklub 
- Roklubben Ægir 

Alle ovenstående klubber skal inden 01.12 melde, om de ønsker at deltage eller ej. 
Aalborg Roklub har allerede meldt positivt retur; vi starter den 13.11.2017.  
 
Alle klubber, der er nævnt i denne mail, samt klubber der afsluttede forløbet sidste 
år, får tilbud Medlemmet i Centrum = Assens, Faaborg, Gråsten, Hadsund. 
Anbefalingerne fra andre forbund, som er meget længere fremme med 
Medlemmet i Centrum end os er, at det rent statistisk ikke giver mening at tilbyde 
Medlemmet i Centrum til foreninger med under 50 medlemmer. Derfor er der 
nogle klubber, som var med i klubudviklingsforløbet sidste år, som ikke får det 
tilbudt.  
 
 
 



Forslag til budget 2020 
For at løbe Medlemmet i Centrum ordentligt i gang har vi brug for 10 klubber, der 
kan være en ”pulje” af gode historier som vi løbende kan fortælle.  
Vi ønsker at identificere 10 klubber geografisk spredt over hele Danmark, som vil 
sige JA til at bruge systemet over en 3 årig periode: 

1. Det første år finansieres af DIF via vores sportsroningsbevilling fra 
Initiativpuljen.  

2. Det andet år ønsker vi, at DFfR skal finansieres (1500,- pr klub pr år) 
3. Det tredje år finansierer klubben selv.  

Klubberne, der er med i dette projekt, skal dele ud af deres viden. Både til 
roning.dk, til nabo klubber, i ronetværket og på HGF.  
Alt i alt en udgift på kr. 15.000,-.  
 
 

Bilag Bilag 18.1 Analysemetode (lukket bilag) 
Bilag 18.2 Medlemmet i centrum (lukket bilag) 
 

Indstilling Orientering taget til efterretning. 
 

HB´s beslutning Udsat til næste møde 
 

 

 

 

 

Sag nr. 19 – Opdatering af vejledning i vinterroning 
Fremlæggelse: JP 

 

Tema Orientering fra DRC  
 

Sagsfremstilling Til orientering vedhæftet opdateret vejledning om vinterroning. Det er 
offentliggjort på roning.dk.  
 
 
 

Bilag Bilag 19.1 Opdateret vejledning om vinterroning 
 

Indstilling Orientering taget til efterretning. 
 

HB´s beslutning Taget til orientering 
 

 

 

 

 



 

Sag nr. 20 – Eventuelt 
Fremlæggelse: Alle 

 

Tema Eventuelt 
 

Sagsfremstilling Ingen 
 

Bilag Ingen 
 

Indstilling Ingen 
 

HB´s beslutning Intet under dette pkt. 
 

 

 


