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Bilag 2)
Pkt. 5 på dagsordenen
Fastsættelse af kontingent for 2020
Hovedbestyrelsen indstiller uændret kontingent.

Der indstilles tillige at oprette kontingentsat for klubber med særlig tilknytning, der har
aktiviteter i udlandet med et kontingent på kr. 35 pr. seniormedlem. Desuden indstilles en ny
forsikringsafgift til DFfR på kr. 2 pr. medlem.
Kontingentet opkræves i 2. kvartal af 2020 på baggrund af, de af klubberne, indberettede
medlemstal primo 2020.
Kontingentet for 2020 indstilles:
Nuværende

Forslag til 2020

kontingent

kontingent

kr./år

kr./år

Klubber

525

Uændret

Seniormedlemmer

93

Uændret

Juniormedlemmer

15

Uændret

pr. seniormedlem (ny)

0

35

Forsikringsafgift pr. medlem

6

Uændret

tegnet direkte af DFfR pr. medl. (ny)

0

2

Gebyr for klager til ordens- og

500

Uændret

500

Uændret

Klubber med særlig tilknytning

(svarende til DIF’s opkrævning)
Forsikringsafgift til ansvarsforsikring

amatørudvalg samt kaproningsudvalget
Gebyr for udeblivelse
mandskabsledermøde
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Baggrund vedr. kontingent for klubber med særlig tilknytning

Hovedbestyrelsen har på sit møde den 24. januar 2020 besluttet at indstille at indføre en ny
kontingentkategori, så klubber med særlig tilknytning, der har aktiviteter i udlandet og hvor deres
aktivitet udgør mindst 85% af deres aktiviteter, fremover betaler kontingent efter denne sats.
Ifølge DFfR’s vedtægter er det muligt at differentiere mellem forskellige typer af medlemsklubber:
DFfR’s vedtægter §2 stk. 2: ”Som medlem af DFfR kan optages roklubber uden for Danmark 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 fastsættes kontingent på HGF 2020 for ”klubber med særlig tilknytning”.
Kontingentet indstilles til kr. 35 pr. seniormedlem. Derudover betaler klubber med særlig
tilknytning de øvrige kontingenter og forsikringsafgifter på lige vilkår med andre klubber.
Det er hovedbestyrelsen, der beslutter hvilke klubber, der falder ind under denne
kategori.
Klubber med særlig tilknytning har begrænsede medlemsrettigheder og således kun én
stemme pr. klub jf. vedtægtens §14, stk. 4.

For klubber med aktiviteter i udlandet kræves det, at mindst 85% af deres roede ture / aktiviteter
skal foregå i udlandet, før de kan falde ind under denne særlige kontingentsats.

Hovedbestyrelsen
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