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Sag nr. 1 – Godkendelse af referat 
Fremlæggelse: HBN 

 

Beslutningstema Godkendelse af referat 
 

Sagsfremstilling  
 

HB har afholdt møde den 24. januar 2020 

Bilag 
 

Bilag 1.1 Referat HB 11-03-2020  

Indstilling Referat godkendes af HB 
 

HB´s beslutning Godkendt 
 

              

Sag nr. 2 – Godkendelse af dagsorden 
Fremlæggelse: HBN 

 

Beslutningstema Dagsordenen godkendes. 
 

Indstilling Dagsordenen godkendes af HB. 
 

HB´s beslutning Godkendt 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



Sag nr. 3 – Regnskab 2019 
Fremlæggelse: CS/BJ 

 

Tema Godkendelse af DFfR regnskab 2019 og regnskab for Fonden til Rosportens Fremme 
 

Sagsfremstilling Det reviderede regnskab for DFfR 2019 fremlægges til godkendelse. Det udviser et 
overskud på 359 t. kr. Der er ingen anmærkninger fra revisionen. 
 
Det reviderede regnskab for Fonden til Rosportens Fremme fremlægges til 
godkendelse. Der er ingen anmærkninger fra revisionen.  
 
Der tages stilling til valg af revisor for Fonden til Rosportens Fremme. Det anbefales 
at den nuværende revisor, Christina Rindom vælges.  
 
Bemærkning fra FU’s møde den 25. februar: 
 
Indstilling godkendt.  
FU bemærker til revisionens kommentar i revisionsprotokollen afsnit 2.4, at der 
ikke er tilbageholdt oplysninger i forbindelse med projekter mm til 
kulturministeriet. Efter dialog med revisionen om dette, har revisionen oplyst, at 
det er en standard bemærkning der indsættes.  
 

Bilag Bilag 3.1 Regnskab for DFfR 2019 - årsrapport 
Bilag 3.2 Regnskab for DFfR 2019 – statusprotokollat (lukket)  
Bilag 3.3 Regnskab for Fonden til Rosportens Fremme 2019 
 

Indstilling Regnskaberne for 2019 godkendes og indstilles til HGF 
FU’s bemærkning videreføres som HB’s bemærkning 
Christina Rindom vælges som revisor for Fonden til Rosportens Fremme for 2020 
 

HB´s beslutning Tiltrådt 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Sag nr. 4 – Regnskab Eurow 2019  
Fremlæggelse: HBN 

 

Tema Godkendelse af regnskab for Eurow 2019 
 

Sagsfremstilling Det reviderede regnskab for 2019 fremlægges til godkendelse.  
 

Bilag Bilag 4.1 Eurow regnskab 2019 (lukket) 
 

Indstilling Regnskab godkendes 
 

HB´s beslutning Godkendt 
 

 

Sag nr. 5 – HGF 2020 
Fremlæggelse: ALLE 

 

Tema Plan for gennemførelse af den udskudte HGF. 
 

Sagsfremstilling Efter HB den 11. marts besluttede at udskyde HGF, er det udmeldt, at HGF 2020 
afholdes lørdag den 20. juni på Comwell i Middelfart. Alle tilmeldte fik direkte 
besked samt der blev informeret på egne medier. Arrangementet er flyttet og 
hotellet har bekræftet, det ikke koster DFfR noget. Det er kun muligt at udskyde et 
arrangement en gang. 
 
Program og øvrigt materiale skal udsendes igen. Det indstilles, at vi behandler det 
som en indkaldelse til ordinær HGF med en 1. og 2. udsendelse af dagsorden samt, 
at alle klubber skal tilmelde og anmelde sig igen inden 6 dages fristen. Dette gøres 
for at stille alle lige og sikre, at vi har det mest retvisende billede af de klubber, som 
deltager den 20. juni.   Der er mulighed for at stille ændringsforslag senest 21 dage 
før generalforsamlingen som ved en almindelig generalforsamling.  
 
Programmet gennemføres som planlagt med workshop om formiddagen og 
generalforsamling efter frokost.  
 
Vedhæftet forslag – bilag 5.2 som ikke blev indsendt, så HB kunne forholde sig til 
det inden HGF 14. marts. Kun HB og klubber kan stille forslag, så HB kan overveje, 
nu HGF er skudt, om HB vil stille forslaget.  
 

Bilag Bilag 5.1 Program HGF 2020 (version 14. marts) 
Bilag 5.2 Forslag fra langtursstyrmandsudvalget og styrmandskursusudvalget 
(lukket) 
 

Indstilling Indstilles til HB, at indkaldelse og procedure sker efter samme princip som 
afholdelse af en ordinær HGF. 
 



FU´s beslutning Indstilling tiltrådt. Torben Thyren indstilles som dirigent. HB drøfter det stillede 
forslag – bilag 5.2 
 

HB’s beslutning 
 

Tiltrådt. Der arbejdes desuden med en plan b for afvikling af HGF som videomøde, 
hvis den ikke kan afvikles fysisk den 20/6. John Frenz indstilles som dirigent.  
HB forholder sig på næste møde til øvrige ændringsforslag.  
 

 

 

Sag nr. 6 – Nedsættelse af reglementsgruppe 
Fremlæggelse: HBN/BJ 

 

Tema Der foreslås nedsat en gruppe til at gennemgå og gennemskrive DFfR’s reglementer 
 

Sagsfremstilling 
 

Indstilling fra FU den 25. februar til HB om at nedsætte en arbejdsgruppe vedr. 
sammenskrivning af kaproningsreglementer.  
 
 

Bilag Ingen 
 

Indstilling HB nedsætter gruppen og bemyndiger FU til at udpege medlemmerne og formand 
 

HB´s beslutning Tiltrådt. HB repræsenteres af CS.  
 

Sag nr. 7– Ærestegn  
Fremlæggelse: HBN 

 

 

Tema Anmodning om tildeling af DFfR’s ærestegn 
  

Sagsfremstilling Begrundelse og anmodning i vedhæftede bilag 
  

Bilag Bilag 7.1 Tildeling af ærestegn (lukket) 
  

Indstilling At ærestegn tildeles.  
  

HB’s beslutning Tiltrådt 
 

 



 

Sag nr. 8 – Indkøb af tidstagningsudstyr 
Fremlæggelse: CS 

 

Tema Der foreligger nu et forslag til indkøb af tidstagningsudstyr  
  

Sagsfremstilling På HB møde 27/8-2019 blev anskaffelse af tidtagningsudstyr drøftet med 
udgangspunkt i to muligheder - enten at søge finansiering gennem DIFs 
initiativpulje til et fælles anlæg med DKF eller at DFfR selv køber mobilt udstyr, så 
det kan bruges på regattaer i hele Danmark. Systemet bør være FISA godkendt 
 
Efter flere overvejelser og sonderinger er sidste løsning, med indkøb af eget mobilt 
udstyr, valgt.  Overvejelserne er, at udstyret skal have base i Bagsværd, men skal 
kunne benyttes til andre regattaer i Danmark.  Regattasæsonen i Danmark er kort, 
og når Bagsværd Sø ikke kan anvendes af DFfR, skal regattaer placeres andre steder 
i Danmark. Derfor giver et mobilt udstyr alene til eget brug mening. 
 
 

Bilag Bilag 8.1 Indkøb af tidstagningsudstyr (lukket) 
 

Indstilling FU behandlede sagen den 18. marts 2020 og indstiller at det beskrevne system 
indkøbes.  
  

HB´s beslutning Tiltrådt. Der nedsættes en gruppe der har ansvar for udstyret. Udstyret har som 
udgangspunkt base i Bagsværd, men kan udlånes.  
  

 

Sag nr. 9 – HB mødeplan 2020-2021  
Fremlæggelse: HBN 

 

Tema Forslag til mødeplan fremlægges 
 

Sagsfremstilling  
20/4 kl. 17.30 
26/5 
19/6 (og så et kort møde umiddelbart efter HGF 20/3) 
25/8 
21/11 
19/1-21 
12/3- 21 
 
HGF 2021 er den 13/3 
 
Desuden undersøges mulighed for at afholde et møde åbent for alle i forbindelse 
med strategi. FU besluttet at ny køreplan udarbejdes.  



 

Bilag Ingen 
 

Indstilling Mødeplan vedtages 
 

HB´s beslutning Tiltrådt  
 

 

Sag nr. 10 – Fremtidige tiltag som udløber af corona 
Fremlæggelse: Alle 

 

Tema Eventuelt 
 

Sagsfremstilling Drøftelse af hvad der kan gøre af tiltag for, at DFfR og medlemsklubber kommer 
bedst muligt igennem tiden under og efter Corona.  
 

Bilag Ingen 
 

Indstilling Drøftes 
 

HB´s beslutning Drøftet. De mange ideer indgår i det videre arbejde fra sekretariatets og 
udvalgenes side. HB understreger, at DFfR er rådgivende i forhold til 
myndighedernes og DIF’s anvisninger og forventer at klubber efterlever 
anvisningerne.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sag nr. 11 – Meddelelser  
Fremlæggelse: Alle  

 

Tema Meddelelser fra sekretariat og øvrige 
 

Sagsfremstilling Sekretariatet: 
 
Der afsendt høringssvar til DIF’s politiske program. Se bilag. 
 
Officiel standerhejsning 2020 er tidligere via mail tildelt Holstebro Roklub. Klubben 
overvejer pt hvordan det i givet fald kan afvikles.  
 
Ændring af lån til Roklubben Halvtolv. De ansøgte om 100.000, hvilket blev 
bevilliget, men har efterfølgende ønsket beløbet nedsat til 50.000 
 
Øvrige – herunder diverse møder og repræsentationer: 
 
Årets dommersamling er aflyst. 
 
DIF opfordrer til at aflyse7udskyde OL. 
 

Bilag Bilag 11.1 Høringssvar politisk program DIF 
 

Indstilling Taget til orientering 
 

HB´s beslutning Taget til orientering. Der ønskes en beskrivelse af opgaven som HB-kontaktperson 
til udvalg.  

 

Sag nr. 12 – Referat FU 25/2 og 18/3 2020 
Fremlæggelse: HBN/BJ  

 

Tema Referater FU 
  

Sagsfremstilling Referat fra møde i FU den 25. februar og 18. marts.  
 

Bilag Bilag 12.1 referat af FU møde 25. februar (lukket) 
Bilag 12.2 referat af FU møde 18. marts (lukket) 
 

Indstilling Taget til orientering 
 

HB´s beslutning Taget til orientering 
 



Sag nr. 13 – Øvrige udvalg 
Fremlæggelse: Alle 

 

Tema Orientering fra udvalg 
 

Sagsfremstilling KU: 
KU havde møde fredag 20/3 om den aktuelle situation for udtagelser og regattaer 
for Juniorer og U23. 
 
En del regattaer er aflyst eller udskudt - herunder Odense Langstræk, som er 
udtagelsesregatta for JEM samt CPH regatta, som er udtagelsesregatta for JNM.  I 
nedenstående mailtekst, der er gået ud til alle kaproningsklubber lørdag (21/3), er 
oplyst den aktuelle situation, som den var kendt fredag. 
 
Yderligere kan tilføjes, at KU besluttede, at de reservationer Kbh. Regattaforening 
har til Bagsværd Sø til de aflyste regattaer fastholdes således de kan bruges til evt. 
kvalifikationer eller andet, hvis der på det tidspunkt kan være roaktiviteter på søen. 
KU aftaler med Reiner. 
 
KU bakker op om DM over tre dage fredag-lørdag til DM kortbane og søndag til 
øvrige aktiviteter. 
 
  

Bilag Ingen 
 

Indstilling Orientering tages til efterretning 
 

HB´s beslutning Taget til orientering. BJ, TE og JP er arbejdsgruppe vedrørende DM aktiviteter. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Sag nr. 14 – Info DFfR’s Danmarks Rocenter 
Fremlæggelse: TE 

 

Tema Orientering fra DRC 
 

Sagsfremstilling Orienteres på mødet givet. Været afholdt møde i DRC den 21. februar, hvor 
udtagelser og træningslejre blev behandlet. Fået ny aktivrepræsentant (Ida). Alt er 
foregået planmæssigt i forhold til OL – indtil corona. Herefter er alle planer ændret 
og landsholdet blev således før tid hentet hjem fra træningslejr i Portugal. De 
træner nu på Bagsværd Sø samt fået ergometre med hjem. HB holdes løbende 
orienteret om situationen.  
 

Bilag Ingen 
 

Indstilling Orientering tages til efterretning 
 

HB´s beslutning Taget til efterretning 
 

 

 

Sag nr. 15 – Eventuelt 
Fremlæggelse: Alle 

 

Tema Eventuelt 
 

Sagsfremstilling Ingen 
 

Bilag Ingen 
 

Indstilling Ingen 
 

HB´s beslutning Intet under dette punkt 
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og DFfR's sekretariatsleder har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regn-
skabsåret 1. januar – 31. december 2019 for Dansk Forening for Rosport. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. de-
cember 2010, kapitel 4 og 6. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2019. 

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der under-
støtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte be-
villinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.  

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de 
forhold, beretningen omhandler. 

Årsrapporten for 2019 indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Bagsværd, den 25. februar 2020 

 

    

Bent Jørgensen 
Sekretariatsleder 

    

Bestyrelse: 

    

 

 

 

 

 
Henning Bay Nielsen  Marie Heide  Conny Sørensen 
formand  næstformand  økonomiansvarlig 

 

 

 

 

 
Thomas Ebert  Regitze Siggaard  Kasper Haagensen 

 

    

Jan Poulsen     
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen i Dansk Forening for Rosport 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Forening for Rosport for regnskabsåret 1. januar – 31. decem-
ber 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 
udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2019 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 
21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres 
på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, 
kap. 4 og 6.  Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens 
afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisi-
onsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Uafhængighed 

Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IES-
BA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige 
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.  

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Foreningen har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Bud-
gettallene har ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet  

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledel-
sen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde 
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere forbundets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 
likvidere forbundet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.  

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet  

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlin-
formation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan be-
tragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indfly-
delse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi fag-
lige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

► Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.  

► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol.  

► Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.  

► Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om forbundets evne 
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisi-
onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysnin-
ger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisi-
onsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller 
forhold kan dog medføre, at forbundet ikke længere kan fortsætte driften.  

► Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder 
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.  

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

Udtalelse om ledelsesberetningen  

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.  

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgø-
relse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledel-
sesberetningen. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af 
de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbin-
delse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og 
effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revi-
sion og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revi-
sion. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om 
de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig prak-
sis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, pro-
cesser eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og 
driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be-
mærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.   

København, den 25. februar 2020 
ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

Ulrik Benedict Vassing 
statsaut. revisor 
mne32827 
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om Dansk Forening for Rosport 

Dansk Forening for Rosport  
Skovalleen 38 A 
2880 Bagsværd 

Telefon:  44 44 06 33 
E-mail:  dffr@roning.dk 

CVR-nr.:  66 38 16 17 
Stiftet:  15. januar 1887 
Hjemsted:  Bagsværd 
Regnskabsår:  1. januar – 31. december 

Bestyrelse 

Henning Bay Nielsen (formand), indvalgt 2011 
Marie Heide (næstformand), indvalgt 2017 
Conny Sørensen (økonomiansvarlig), indvalgt 2014 
Thomas Ebert, indvalgt 2015 
Regitze Siggaard, indvalgt 2018 
Jan Poulsen, indvalg 2019 
Kasper Haagensen, indvalgt 2019 

Revision 

Ernst & Young 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
Dirch Passers Allé 36 
2000 Frederiksberg 

Bank 

Danske Bank 

Momsregistrering 

Dansk Forening for Rosport er som forening som hovedregel momsfritaget.  
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Ledelsesberetning 

Årsregnskabet for 2019 udviser et overskud på 359 t.kr. mod et budgetteret underskud 122 t.kr. Egen-
kapitalen udgør pr. 31. december 2019 4.119 t.kr.  

Det ikke budgetterede overskud skyldes generelt lidt færre aktiviteter og udgifter til bl.a. møder i net-
værk og de strategiske udvalg har været minimale. Den største årsag er dog, at beløbet på 275 t.kr., der 
var hensat til en udviklingspulje, ikke er blevet benyttet. Puljen videreføres i 2020 dog med et mindre 
beløb. Forventning er, at der vil blive sat flere udviklingsaktiviteter i gang fremover.  

Indtægterne er realiseret med 4.985 t.kr. mod budgetteret 4.993 t.kr. Der er et stabilt indtægtsgrund-
lag og både medlemstal og støttemidler fra DIF er realiseret som forventet.  

I udgiftsposterne er deltagerindtægter for aktiviteterne modregnet i udgifterne. Både budget og realise-
rede tal er således nettotal.  

Kaproningsudvalget har haft en budgetoverskridelse på 102 t.kr. som via overskudsdisponeringen dæk-
kes af en hensat post på 100 t.kr fra tidligere år. 

Ungdom har i forhold til 2018 haft et noget lavere forbrug, der skyldes at visse aktiviteter har været for-
udbetalt i 2018. 

Dommerudvalget har forbrugt 49 t.kr. mod budgetteret 74 t.kr. Dette skyldes primært et udskudt nor-
disk dommerseminar, der afholdes i 2020 fremfor i 2019.  

DFfR (særlige forbundsaktiviteter) er overskredet med 33 t.kr. hvilket primært skyldes merudgift til 
Award Night.   

Uddannelsesudvalget har et overskud på 29 t.kr. hvilket skyldes større kursusaktivitet end planlagt.  

På sekretariat er der i 2019 ansat ny sekretariatsleder og de medarbejdere, der var ansat på projektan-
sættelser, er blevet fast ansat pr. 1. januar 2020. Der var vacance på sekretariatslederposten i fem må-
neder, hvilket også har været en medvirkende årsag til, at en række aktiviteter ikke blev iværksat eller 
gennemført i den målestok som budgetteret. 

Budget 2020 viser et negativt resultat på 30 t.kr. De samlede indtægter er på niveau med 2019 mens 
udgiftssiden er øget med 347 t.kr. Det er primært sekretariatsdrift, hvor ovennævnte opnormering af 
personalet er indregnet. Udviklingspulje fastholdes på et mindre niveau end 2019 og vil i 2020 være på 
50 t.kr. Den er tiltænkt aktiviteter og udviklingsopgaver som der ikke er forhåndsbudgetteret med i ud-
valgene og sekretariatet. 

Begivenheder efter balancedagen  

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder, som kræver oplysning eller regulering i regnska-
bet.  
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. de-
cember 2010, kapitel 4 og 6, om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets 
ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. 

Årsrapporten for Dansk Forening for Rosport er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Der er foretaget reklassifikationer mellem enkelte regnskabsposter i sammenligningstallene i forhold til 
regnskabet for 2018. Reklassifikationerne har ikke betydning for foreningens resultat og egenkapital. 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde for-
eningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå 
foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes omkostninger, 
der er afholdt for at opnå årets indtægter, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forplig-
telser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har væ-
ret indregnet i resultatopgørelsen. 

Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår 
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en 
finansiel post. 

Resultatopgørelse 

Indtægter 

Kontingenter og tilskud fra Danmarks Idrætsforbund periodiseres og indtægtsføres for den periode, de 
vedrører. 

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, når risikoovergang til køber 
har fundet sted inden årets udgang. 

Indtægter, der vedrører foreningens aktiviteter, vises under de enkelte aktiviteter og modregnes såle-
des i de afholdte omkostninger fra aktiviteter. Væsentlige indtægter er specificeret i noterne. 

Aktivitetsomkostninger 

Omkostninger til aktiviteter omkostningsføres, når aktiviteten afholdes. 

Indtægter vedrørende aktiviteter modregnes i omkostningerne for aktiviteten. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 

Skat af årets resultat 

Foreningen er fritaget for skattepligt under hensyntagen til almenvelgørende formål. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af akti-
vernes forventede brugstid. 

  
Bygninger 100 år 
Både og særlige installationer 10 år 
It-udstyr 4 år 
  

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regn-
skabsmæssige værdi. 

Finansielle anlægsaktiver 

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris eller til genindvindingsværdi, såfremt denne er la-
vere.  

Værdipapirer 

Værdipapirer måles til børskursen på balancedagen. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til 
denne lavere værdi. 

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorea-
lisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger 
og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelig-
hed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. 

Hensættelser 

Der foretages hensættelser til besluttede tiltag. 

Forpligtelser 

Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris. Øvrige gældforpligtelser og hensatte forpligtelser 
måles til nettorealisationsværdi. 

UDKAST
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Note 2019 Budget 2019 2018
t.kr.

DIF tilskud 3.273.410 3.242 3.227.245
EUROW ApS udbytte 0 50 100.000
Kontingenter inkl. forsikringsafgift 1.513.887 1.481 1.443.840
Sædegebyr 79.710 70 82.320
Gudmund Schacks Mindefond 0 0 275.483
Furi Appel og Gunnar Nielsens fond 0 0 100.000
Andre indtægter 117.739 150 533.217

Indtægter i alt * 4.984.746 4.993 5.762.105

Aktiviteter
Ungdomsaktiviteter 1 636.153 680 724.477
Voksen aktiviteter 2 313.588 332 389.875
Organisatoriske 3 81.054 185 115.609
Internationale 4 124.676 165 90.447
Faciliteter, miljø og sikkerhed 5 53.197 60 25.298
Uddannelse 6 -29.483 0 47.322
Forbundsaktiviteter DFfR 7 295.737 262 243.937
Udviklingsaktiviteter 0 275 0
Sekretariatsdrift 8 3.150.476 3.156 3.133.592

Aktiviteter i alt 4.625.398 5.115 4.770.557

Årets resultat 359.348 -122 991.548

Resultatet disponeres således:

Disponeret i året 459.348
Anvendt henlæggelse i året -100.000

Årets resultat 359.348

Resultatopgørelse

Årsregnskab 1. januar - 31. december
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Note 2019 2018

AKTIVER
Rosportens Hus 2.800.481 2.812.879
Særlige installationer 0 4.356
Inventar og it 0 0

Materielle anlægsaktiver 9 2.800.481 2.817.235

Dattervirksomhed Eurow ApS (100 %-ejet) 10 125.000 125.000

Finansielle anlægsaktiver 125.000 125.000

Anlægsaktiver i alt 2.925.481 2.942.235

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger 23.707 23.614

Tilgodehavender
Tilgodehavender 45.838 32.520
Mellemregning Fonden til Rosportens fremme 591.799 633.573
Periodeafgrænsningsposter 0 286.965

Tilgodehavender i alt 637.637 953.058

Likvider 3.012.412 2.890.429

Omsætningsaktiver i alt 3.673.756 3.867.101

Aktiver i alt 6.599.237 6.809.336

Balance

Årsregnskab 1. januar - 31. december
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Note 2019 2018

PASSIVER
Disponibel egenkapital 11 3.503.227 3.043.879

Disponibel egenkapital i alt 3.503.227 3.043.879

Henlagt til særlige formål jf. specifikation note 11 615.865 715.865

Henlæggelser i alt 615.865 715.865

Egenkapital i alt 4.119.092 3.759.744

Langfristede gældsforpligtelser
Feriepengeforpligtelse til indefrysning 90.625 0

Langfristede gældsforpligtelser i alt 90.625 3.043.879

Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 146.154 146.235
Mellemregning DRC 522.037 508.838
Mellemregning DIF 738.085 677.026
Anden gæld 860.809 775.100
Periodeafgrænsningsposter 122.435 942.393

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.389.520 3.049.592

Gældsforpligtelser i alt 2.480.145 3.049.592

PASSIVER I ALT 6.599.237 6.809.336

Økonomiske forpligtelser m.v. 12
Team Danmark og Danmarks Rocenter 13

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

2019 Budget 2019 2018
t.kr.

1 Ungdomsaktiviteter

Kaproning
Deltagerbetaling -825.252 -773 -718.601
Aktivitetsudgifter mesterskaber 1.277.817 1.252 1.244.982
Aktivitetsudgifter udvalg og seminarer 124.354 46 49.284

Breddeaktiviteter og Skole OL
Deltagerbetaling -44.100 -27 -57.929
Aktivitetsudgifter lejre, SkoleOl m.m. 98.613 172 204.889
Aktivitetsudgifter udvalg og seminarer 4.721 4 1.852

Ungdomsaktiviteter i alt netto 636.153 674 724.477

2 Voksenaktiviteter

Kaproning kortbane
Deltagerbetaling -143.384 -126 -246.000
Aktivitetsudgifter mesterskaber 484.418 417 606.087

Kaproning langdistance
Deltagerbetaling -3.000 0 -3.250
Aktivitetsudgifter og udvalg 10.144 19 20.778

Coastalroning
Deltagerbetaling -1.260 0 -9.750
Aktivitetsudgifter og udvalg 10.387 20 17.400

Langtursroning
Deltagerbetaling -367.501 -35 -798.552
Aktivitetsudgifter og udvalg 322.006 38 802.480

Ergometerroning
Aktivitetsudgifter og udvalg 1.778 6 0

Klubudvikling
Aktivitetsudgifter 0 0 682

Voksenaktiviteter i alt netto 313.588 338 389.875

3 Nationale (Organisatoriske) Aktiviteter

DFfR forbunds aktiviteter

Hovedbestyrelse  møder og repræsentative opgaver 71.917 90 78.659
Strategiske udvalg møder 9.137 95 36.950

Nationale organisatoriske aktiviteter i alt 81.054 185 115.609

13
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

2019 Budget 2019 2018
t.kr.

4 Internationale- og dommeraktiviteter

Internationale aktiviteter

International repræsentation 23.439 20 26.567
International udvikling 52.055 71 13.983

Dommer aktiviteter

Dommergerning 48.903 59 46.894
Aktivitetsudgifter udvalg 279 15 3.003

Internationale- og dommeraktiviteter i alt 124.676 165 90.447

5 Faciliteter, miljø og sikkerhed

Facilitets aktiviteter 0 0 0
Miljøaktiviteter og udvalg 43.810 50 14.750
Sikkerhedsaktviteter og udvalg 9.387 10 10.548

Faciliteter i alt 53.197 60 25.298

6 Uddannelsesaktiviteter

Træneruddannelse og langtursstyrmandsuddanelse

Deltagerbetaling -791.900 -749 -710.820
Aktivitetsudgifter kurser 610.650 739 722.985
Aktivitetsudgifter udvalg og ny udvikling 151.767 10 35.157

Uddannelsesaktiviteter i alt -29.483 0 47.322

7 Forbundsaktiviteter DFfR

Deltagerbetaling Hovedgeneralforsamling -21.015 -14 -13.750
Aktiviteter hovedgeneralforsamling 103.151 89 73.502
Hovedgeneralforsamling i alt 82.136 75 59.752

Danmarksmesterskaber 83.526 63 76.933
Medlemsskaber 30.717 31 32.018
Kollektive forsikringer 99.358 93 75.234

Forbundsaktiviteter i alt 295.737 262 243.937

8 Sekretariatsdrift

Indtægter fra administrative ydelser -100.500 -120 -91.000
Personale og transportudgifter 2.564.765 2.960 2.458.041
Kontoromkostninger 117.055 128 123.239
Hus 155.629 169 195.725
IT, tele og kontormaskiner 413.527 294 447.587

Sekretariat i alt 3.150.476 3.431 3.133.592

14
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

9 Anlægsaktiver

kr.
Kostpris 1. januar 2019 3.961.053 169.063 43.560
Tilgang i året 0 0 0
Afgang i året 0 0 0

Kostpris 31. december 2019 3.961.053 169.063 43.560

Akkumulerede afskrivninger 1. januar 2019 1.148.174 169.063 39.204
Akkumulerede afskrivninger på afgang 0 0 0
Årets afskrivninger 12.398 0 4.356

1.160.572 169.063 43.560

2.800.481 0 0

10 Dattervirksomhed

11 Egenkapital
2019 2018

kr.
Disponibel kapital
Saldo pr. 1. januar 2019 3.043.879 2.427.814
Årets resultat 459.348 616.065

Saldo pr. 31. december 3.503.227 3.043.879

Henlagt til særlige formål
Kursusmaterialer og AV udstyr 90.382 90.382
Junior VM 0 100.000
Vedligeholdelse af bygning 150.000 150.000
Andel af årets resultat som henlægges til Award 275.483 275.483
Andel af årets resultat som henlægges til Furi Appel  Fond 100.000 100.000

Saldo pr. 31. december 615.865 715.865

Egenkapital i alt 4.119.092 3.759.744

12 Økonomiske forpligtelser
Leasingaftale på kopimaskine, restforpligtelse på 18 måneder i alt 32 t.kr.

Ejerpantebrev på 1.900.000 kr. ligger til sikkerhed for kassekredit i Danske Bank A/S.

Rosportens Hus Inventar og it
Særlige

installationer

Akkumulerede afskrivninger 31. december 2019

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019

Den offentlige ejendomsvurdering for Rosportens Hus udgør 4.300 t.kr., heraf grundværdi 2.250 t.kr. Seneste
vurderingsdato 1.10.2017.

DFfR ejer selskabet EUROW ApS 100 %. Selskabet har hjemsted på DFfR's adresse. Nominel kapital er 125
t.kr. Selskabets egenkapital pr. 31. december 2019 er 733 t.kr.

15
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

13
Tildeling i alt Forbrug i alt

Lønninger sportschef og trænere 2.687.000 2.753.736
Omkostninger sportschef og trænere 67.200 96.438
Internationale konkurrencer og træningslejre 1.875.000 2.608.115
Elitecenteromkostninger 350.800 537.922
Trænings-, kraft- og talentcentre 910.000 910.394
Individuel personlig støtte 856.000 2.331.550
Trænerkompetenceudvikling 144.500 165.181
Elitetræneruddannelse 35.000 80.750
Faciliteter og udstyr 110.000 489.647
Talentudvikling 700.000 926.231
Projektstøtte 184.500 149.651
Andre specifikke områder 280.000 290.064

8.200.000 11.339.678

Tilskud Team Danmark, note uden henvisning

Ovennævnte beløb er uddrag fra Danmarks Rocenters (DRC) regnskab for 2019 og afspejler det tilskud, der i
året er modtaget fra Team Danmark og det tilhørende forbrug. Det reviderede regnskab for DRC for 2019
fremgår af DFfR's hjemmeside.

16
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Dansk Forening for Rosport 

Hovedgeneralforsamling 2020  

25. februar  

 

 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling  

Lørdag d. 14. marts 2020  

Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5000 Middelfart 

Program: 

Kl. 8.00 - 09.00 Ankomst, tjek ind – udlevering af stemmesedler 

med kaffebuffet, juice og brød 

Kl. 09.00 – 09.50 Workshop 1 – Lyt og bliv inspireret: 

• Fremtidsperspektiver for Coastal Roning  

Coastal roning vinder terræn i danske roning klubber og FISA 
varsler OL i Coastal Beach Sprint – og diciplinen er allerede på 

programmet i 2022 ved Youth Olympic Games i Senegal.  

Coastal udvalget vil give gode bud på hvad der er af erfaringer, 

udfordringer og perspektiver på coastalroning og hvad man som 

klub skal være opmærksom på, hvis vi man vil satse på denne 

bådtype fremover. 

• Roning for ældre 

Hvad sker der med alderen og vores fysiske formåen? Hvilke 

udfordringer bringer det os i som roere? Rådgivning i hvornår og 

hvordan klubber kan tage stilling til om en roers fysik fortsat er 

tilstrækkelig og hvad man kan gøre hvis den ikke er.  

Kl. 09.50 – 10.10 Pause 

Kl. 10.10 – 11.00 Workshop 2 – Lyt og bliv inspireret: 

• Spørg dine medlemmer og få en bedre klub  

Et tilfreds medlem er ofte den bedste måde at rekruttere nye 

medlemmer til klubben. Men er dine medlemmer parat til at 

anbefale roklubben til andre?  

Hør hvad Aalborg Roklub har opdaget ved at benytte DFfRs nye 

klubudviklingstilbud - Medlemmet i Centrum. Et online 

spørgeskema, der kortlægger klubbens stærke og svage sider.  

• Er skemalagt roning sjovt og hyggeligt?  

En ro-tur må ikke tage mere end to timer. Hør to klubbers måde at 

arbejde målrettet med skemalagt roning/sportsroning.  Christian 

Probst fra Humlebæk Roklub, Lise-Lotte Stigager og Mette Futtrup 

fra Aalborg Dame Roklub deler ud af deres erfaringer og fortæller, 

hvorfor tid er et vigtigt parameter i den daglige roning.  
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Kl. 11.00 – 12.00     Hvilken fremtid ønsker vi for dansk roning? 

Fremlæggelse af arbejdet med strategi og invitation 

til dialog 

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost og resterende indtjekning 

 

DFfR’s ordinær hovedgeneralforsamling den 14. marts 2020 

Dagsorden: 

Velkomst og uddeling af priser og evt. ærestegn 

 

Kl. 13.00-14.45 Generalforsamling 1. del  

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

 

2. Hovedbestyrelsens beretning 

Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning samt afrapportering om 

arbejdet i forsikringsgruppen (bilag 1). 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse 

 

4. Forelæggelse af budget for 2020 og 2021 til orientering  

 

5. Fastsættelse af kontingent for 2020 (Bilag 2)  

 

a) Hovedbestyrelsen indstiller uændret kontingent.  

b) Hovedbestyrelsen indstiller, at der oprettes en ny kontingentsats for 

klubber med særlig tilknytning. Forslag til kontingent på 35 kr. pr. 

seniormedlem.  

c) Hovedbestyrelsen indstiller, at der opkræves en forsikringsafgift til 

ansvarsforsikring tegnet direkte af DFfR på 2 kr. pr. medlem 

 

6. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen 

Økonomiansvarlig Conny Sørensen (Skjold) – modtager genvalg 

Bestyrelsesmedlem Jan Poulsen (Randers Roklub) – modtager genvalg 

Bestyrelsesmedlem Regitze Sigaard (DSR) – modtager ikke genvalg 

Bestyrelsesmedlem Thomas Ebert (Ringsted) – modtager genvalg 
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7. Valg af suppleanter til bestyrelsen  

1. Suppleant Lene Pedersen (Silkeborg Roklub) – modtager ikke 

genvalg  

2. Suppleant Morten Juel Hansen (Dragør Roklub) – modtager genvalg 

 

8. Valg af statsautoriseret revisor  

 

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

Kasper Stensgaard (ASR) – modtager genvalg 

Kl. 14.45 – 15.15 Pause 

Kl. 15.15 – 17.30 Generalforsamling 2. del 

10. Behandling af indkomne forslag 

 

a) Forslag til vedtægtsændring §5 vedr. optag af ergometerklubber (bilag 3)  

 

b) Vurdering af prøveordning vedrørende kaproningsreglement §19 vedtaget 

på HGF 2018. KU indstiller til at reglementsændringen bliver permanent. 

Kaproningsudvalget giver mundtlig deres vurdering og  

Indstilling. Se desuden bilag 4. 

c) Forslag vedr. træningsprogrammer til motionister (Bilag 5) 

Forslaget er stillet af Aarhus Studenter Roklub  

 

11. Eventuelt 

Kl. 17.30 – 17.45 På vej mod OL  

Oplæg ved sportschef Finn Trærup-Hansen fra Danmarks Rocenter. 

Kl. 17.45   Farvel og tak 

Kl. 18.00  Medlemsmiddag (tilmelding nødvendig) 
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Høringssvar politisk program  

  

 

 

 

     Bagsværd 6. marts 2020 

 

Dansk Forening for Rosport – DFfR har følgende kommentarer til udkast til Politisk Program 

modtaget den 31. januar 2020. 

 

Først mange tak for et spændende udkast til politiske program for 2021-2024, som indeholder 

mange gode og interessante forslag til indsatsområder. Det fremgår, at det politiske program i 

forlængelse af det gode arbejde, der allerede gøres, særligt skal styrkes på tre indsatsområder:  

 

- styrke kvaliteten af DIF-idrætten gennem fokus på idræt for børn og unge 

- styrkelse af idrættens fællesskaber 

- arbejde for idrættens ansvar herunder muligheder for at bidrage til FN´s Verdensmål. 

 

Det er rigtig gode fokusområder, som Dansk Forening for Rosport kan støtte. Dog er det med en 

vis undren, at Danmarks Olympiske Komité synes at have meget lidt plads i programmet. I den 

kontekst kan der stilles en række spørgsmål, hvoraf nedenstående blot er to: 

1) Hvilke opgaver som en national olympisk komité bør indpasses i et politisk program?  

2) Hvis ingen opgaver er relevante at få indpasses i det politiske program, kan DIF fortsat 

opretholde patentet på at bruge de fem olympiske ringe eller skal Danmarks Olympisk 

Komite på ny være en selvstændig organisation? 

 

Vi mangler mere fokus og tiltag på, at DIF også varetager opgaven som national olympisk komité 

og med de 5 olympiske ringe i logoet. Dem har DIF pt patent på i Danmark og det forpligter. 

I forordet nævnes, at DIF idrætten skaber ambitiøse rammer for talent- og eliteidrætten, der 

inspirerer og samler danskerne. 
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Og under ”Idrættens rolle” nævnes, at børn træner side om side med eliteidrætsudøvere og at en 

del af  DIF-idrættens DNA er at skabe gode rammer for talent- og eliteidrætten samt at udvikle 

talent- og eliteidrætten i tæt samarbejde med forbund og Team Danmark.  

Endelig nævnes under ”DIF-Idrætten i samfundet”, at DIF som NOC er ansvarlig for den danske 

deltagelse ved OL, at DIF arbejder for, at OL samler Danmark og at de olympiske værdier bliver 

mere relevante i Danmark. 

Det er store ord, som i de tre indsatsområder kun bliver til få indsatser, som der allerede arbejders 

med i dag. Under ”Børn og unge” vil man støtte træneruddannelse (ATK er i gang) og udvikle 

talentmiljø (Talenthuset er igang) og under ”Arbejde for idrættens ansvar”, vil man styrke 

samarbejdet med Sports Event Danmark om bæredygtige events. 

Hvis DIFs specialforbund og særlig de mellemstore og små forbund skal levere varen med guld til 

Danmark – vil det kræve meget mere fokus på, hvordan vi i fremtiden sikrer ressourcer og midler 

til at udvikle sporten og eliten i det enkelte specialforbund, da Team Danmark midler kun er til 

den absolutte elite og hovedparten af ressourcerne til talentopbygning ligger i specialforbundet. 

Det er i udtalt grad de mindre ikke-professionelle idrætter, som gennem tiderne har sikret 

medaljerne til Danmark.  

Hvordan kan talentplejen fra ungdomsatlet til olympiske kandidatur i højere grad sikres i trygge 

og udviklende rammer i mindre idrætter? 

Med den seneste melding om det katastrofale milestone resultat af DIF-DGI visionen, kan det 

måske overvejes at skabe realistiske målsætninger fremfor i højere grad at favne sociale og 

sundhedsmæssige opgaver, som de fleste medlemsklubber næppe har den nødvendige 

kompetence og uddannelse til at varetage på behørig vis. Kan det overvejes at skabe idræt på 

idrættens egne præmisser? 

 

Med venlig hilsen 

 

Henning Bay Nielsen 


