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DANSK FORENING FOR ROSPORT 

HGF 20 juni 2020 
Lørdag d. 20. juni, 2020  

Online via Microsoft Teams 

1. Velkomst, valg af dirigent og referent: 

Formand Henning Bay Nielsen (HBN) byder velkommen. 

Dirigent vælges – John Frentz, (JF) 

Referent vælges – Marianne Stæhr Olsen. 

Dirigenten gennemgår procedurer for generalforsamlingen.  

Henning: 

- Vi mindes rokammerater, som vi har mistet i den forgangne sæson med 1 minuts stilhed - 

herunder:  

Merete Busk & Børge Kaas Andersen. 

- Poul Madsens lederpris er givet til Anders Toft fra Hadsund Roklub.  

- DFfR sender en hilsen til forbundets protektor HKH Prinsesse Benedikte. 

HGFs lovlighed:  

DIF har sendt anbefalinger ud til forbundene og disse følges. Dirigenten godkender 

mødeformen. I den mellemliggende periode hvor HGF skulle have været afholdt (14 marts 2020) 

og til dags dato, har HB fungeret som en ”forretningsbestyrelse”.  

Datoen for den udsatte HGF har været offentliggjort iht. tidsfristerne. At HGF skulle have været 

afholdt senest 3. weekend i marts har ikke kunnet være overholdt grundet Corona. Der markeres 

hvis ovenstående ikke kan godkendes.  

Indvending fra Eske Christiansen (ASR): At linket til generalforsamlingen ikke er offentligt. 

Sekretariatet: Alle der har haft ønske om link, har kunnet få det. 

Dirigenten afgør, at generalforsamlingen er lovlig. Eske Christiansen (ASR) accepterer, da der 

ikke er opbakning fra andre. 

121 stemmer er registreret som logget på. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig. 
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2. Hovedbestyrelsens beretning: 

Formand Henning Bay Nielsen: 

Dansk roning er nu åbnet efter coronalukning. DFfR´s hovedgeneralforsamling holdes grundet de 

nye tider on-line. Vi håber, at vi sammen hver for sig får en god saglig generalforsamling. 

Bestyrelsen er valgt af jer. Det er på dette demokratiske mandat bestyrelsen udøver sit frivillige 

arbejde. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at takke alle for opbakningen til DFfR. Tak også til 

bestyrelsen og ansatte i dansk roning. 

I 2019 fik vi ansat Bent Jørgensen, tidligere formand for Roskilde Roklub, som ny 

sekretariatsleder. Stort velkommen til Bent. Du har været en stærkt medvirkende kraft for at 

skabe arbejdsglæde, sammenhold og koordinering af opgaver på sekretariat. Tak til vores 

ansattes opbakning til Bent. Tak til alle roklubber og udvalg for at tage godt imod Bent. 

Beretningens første afsæt er dette års coronakrise, som har sat sine spor. En krise som Danmarks 

Idrætsforbund har beskrevet som en national nødretstilstand. Bestyrelsen har fulgt de mange 

retningslinjer, der er kommet fra myndigheder og Danmarks Idrætsforbund. Vi har efter bedste 

evne forsøgt at navigere og videregivet oplysninger. Vi er kede af, at den planlagte 

generalforsamling måtte aflyses. Det betød, at bestyrelsen måtte fortsætte sit arbejde som en 

slags forretningsbestyrelse. Det håber vi, forsamlingen kan godkende under hensyn til den 

usædvanlige periode Danmark har gennemlevet de sidste tre måneder. Tak til alle roklubber. 

Vi kender måske alle nogle, som har været påvirket af coronavirus på den ene eller anden måde. 

Det er en alvorlig sygdom, som har forandret hvordan vi omgås hinanden. Her fra talerstolen lyder 

en stor tak til alle roklubber, hvor aktiviteten først har været sat på stand-by og dernæst nu åbnet 

under hensyn til myndighedernes krav og pludselige meldinger. Roklubber skal dog være 

opmærksomme på, at coronavirus fortsat er derude. Hygiejne og social distance er således 

nøgleord i kampen for at bekæmpe smittespredning. Vi skal dog have gang i vores idræt igen. Og 

særlig vores regattaer skal vi finde en model for hvordan de kan arrangeres under de skiftende 

coronaregler. 

Bestyrelsen har fokus på hvordan roning kan gøres bedre samtidig med at de økonomiske aftaler 

med Danmarks Idrætsforbund opretholdes. Vores sekretariatsleder var i torsdags til 

evalueringsmøde med vores konsulent i Danmarks Idrætsforbund. Tilbagemeldingen fra DIF er at 

man i vid udstrækning er tilfredse med vores indsats og man er glade for den åbenhed vi viser.  

Dansk Roning er meget afhængig af de overordnede idrætspolitiske strømninger i Danmarks 

Idrætsfund. Danmarks Idrætsforbund underlægges nogle politiske hensyn fra Christiansborg. Det 

synes mere og mere klart, at centrale politikere ønsker en styring med økonomien. Idrætten synes 

derfor at blive afkrævet nogle løfter om at man vil bidrage til at løfte samfundsopgaver. Dansk 
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roning skal være meget opmærksomme på udviklingen både nationalt og kommunalt. Her har vi 

sammen en opgave både som roklub og forbund. 

Dansk Roning har gennem flere år taget skridt til at etablere en langsigtet strategi. Bestyrelsen 

satte sidste år kul på strategiarbejdet. Det har været et spændende og givtigt arbejde, som nu 

tager form. Der skulle have været en række høringer i dette forår. Hvilket korona også satte en 

stopper for. Der er dog lagt en plan for strategiarbejdet og der forventes en opsamling efter 

sommerferien.  

Som er del af den økonomiske aftale med DIF er der igangsat flere initiativer. Sports Roning 

programmet er et eksempel. Sportsroning er et tilbud om motionsprogrammer på en sjov måde 

hjemme i roklubben. Det er et tilbud, der henvender sig til alle, der søger et effektivt 

træningstilbud. Introduktionen af en Masterscamp er et andet nyt tiltag. På blot 8 minutter var 

knap halvtreds pladser afsat. 

Ferieroning er og bliver en hæderkronet aktivitet i DFfR. Sidste år gik turen til Nakskov i 2019. Før 

coronakrisen bølgede var der planlagt en rotur med udgangspunkt fra Nykøbing Mors Roklub. Til 

efteråret har det været planen, at DFfR’s langtursudvalg ville arrangere en tur med roning og 

sightseeing til Tolo i Grækenland. På Roning.dk har man kunne læse skønne beretninger fra 

Nakskov samt ikke mindst New York, hvor dansk ferieroning også har været forbi. 

På facilitetssiden arbejder vi for at understøtte robanerne i Danmark. Vi har besluttet, at Dansk 

Roning skal sikre, at vi har to funktionsdygtige regattaanlæg, som kan tilbyde konkurrencer på 

den olympiske distance 2000-m. De to anlæg er rostadion i Brabrand og Rostadion i Bagsværd.  

De danske mesterskaber blev i 2019 for første gang i 8 år afholdt på Brabrand Rostadion. Det var 

en stor succes. Stor tak til alle som var med til at støtte arrangementet. Det har givet smag på 

mere. Derfor var regattaforeningen i Aarhus meget interesseret, da muligheden for at afholde 

Baltic Cup i 2021 opstod. Sammen med sekretariatet er forberedelserne allerede i fuld gang. Jeg 

håber, at et internationalt skær kan medvirke til at booste roning endnu mere i Aarhus. 

Opgradering af Danmarks Rostadion ved Bagsværd sø har været et vedvarende projekt de sidste 

20 år. Det forlyder nu, at opgraderingen forhåbentlig kan igangsættes fra efteråret 2021 eller 

senest 2023. Haderslev er på regattakalenderen igen og de sidste par år har der været arrangeret 

en stor juniorregatta med meget stor deltagelse fra klubber i både Danmark og Tyskland. I år 

kunne Sønderjysk regattaforening markere 100-års jubilæum for genforeningen. Desværre måtte 

festen og regattaen aflyses. Vi håber, at regattaen er på kalenderen næste år. Holstebro Roklub er 

også i gang med en forbedring regattaanlægget ved vandkraftssøen. Projektet har sågar vakt 

interesse hos Formand for Danmarks Idrætsforbund Niels Nygaard. Vi glæder os meget til hvornår 

projektet starter og bestyrelsen støtter gerne hvor der er behov. 
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Vore langdistancekaproningsturnering har de senere år oplevet en stagnerende eller faldende 

interessere. LDKU har således gennem høringer med aktørerne forsøgt at relancere turneringen 

ud fra nye principper. Jeg forstår, at man er klar med et nyt koncept, hvilket mange ser frem til. 

Netop langdistanceløbene i inrigger er en oplagt mulighed for Dansk Roning at være tilstede ved 

DM ugen, som i 2022 afholdes i Aalborg. Bestyrelsen har givet opbakning til, at Dansk Roning skal 

være til stede ved DIF DM-ugen, som markerer 125-års jubilæet for dannelsen af Danmarks 

Idrætsforbund. 

Dansk roning forsøger at følge med tiden og idrætstrenden i Danmark. Her er idrætskulturen mere 

og mere rettet mod effektiv motion, hvor Ergometre er oplagte. Romaskiner er opstillet mange 

steder i forskellige idrætsmiljøer, i firmaer, i crossfit, og i motionscentre samt ikke mindst hos 

private.  

Dansk Roning bør kunne favne dette og forsøge at etablere medlemsformer så vi sikrer, at Indoor 

Rowers er en del af fællesskabet. Bestyrelsen har derfor foreslået en vedtægtsændring, som kan 

give ergometerroklubber nogle muligheder hos DFfR. Derudover har bestyrelsen fokus på E-

roning. Der er nedsat en arbejdsgruppe, hvor målet er at præsentere en ramme for, hvordan 

Dansk Roning kan favne Roning på virtuelle platforme. 

Vores dommere gør et stort arbejde for at understøtte danske og udenlandske regattaer. Uden jer 

ville konkurrenceroning ikke være muligt. I medvirker til at sikre fairness og trygge rammer for 

atleterne. Dommerudvalget sikrer også uddannelsen af nye dommere i Danmark og Norden. Det 

er derfor en stor cadeau for dansk roning, at vi har fået udtaget Flemming Gaur fra Silkeborg 

Roklub som dommer ved OL i Tokyo. Stort tillykke. 

De internationale relationer er vigtige for Dansk roning. Idræt er globaliseret og internationale 

netværk er vigtigere end nogensinde.  Efter mange års pause har vi nu igen danskere i spidsen for 

Nordisk Roforbund. Torben Thyren (Hvidovre Roklub) er valgt som præsident og Leif Egholm som 

sekretær. Stort tillykke. Jeg ved at I med iver vil medvirke til at sikre og udbrede det nordiske 

samarbejde og der er fokus på at understøtte roning blandt de unge. Indenfor langtur og 

ferieroning er der fællesnordiske tiltag på vej.  

Miljø og klima skal også løses globalt og sammen med andre. DFfR samarbejder derfor også på 

dette område med Dansk Kano Kajak forbund. Klimaforandringer kan give udfordringer for vores 

klubhuse, hvor oversvømmelser nærmest er blevet en tilbagevendende begivenhed. Som roklub 

skal man være opmærksom på hvordan man klimasikrer samt ikke mindst tilpasser sig nye tider.  

Uddannelse har generelt stor fokus i Dansk Roning. Alt fra træner og styrmand til sikkerhed og 

coastal. Der gøres et betydeligt arbejde for at lave tilbud til alle roklubber. Der gøres en kanon 

indsats, hvor vi skal samtidig koordinere vore kræfter og hjælpe hinanden. Sidste års kurser har 

haft god deltagelse hvilket er glædeligt for alle.  
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EUROW er rosportens eget selskab. Det blev stiftet i 2006 for med frivillige kræfter at sikre 

roklubber udstyr til fordelagtige priser. EUROW har således gennem mange år har været fast 

leverandør af forskelligt materiel og det er EUROW som stille og roligt har fået coastalbådene til 

Danmark. Gennem det frivillige arbejde har det været muligt for EUROW at give et afkast til DFfR, 

hvorved der i højere grad har været muligt at etablere projekter til gavn for alle. EUROW har nu 

flere produkter på hylderne herunder redningsveste og nye spændende Coastal både. EUROWs 

bestyrelse med Peter Froskov i spidsen sørger for gode aftaler til glæde for alle i Dansk Roning. 

Coastalbådene er i rivende udvikling. Det har hjulpet, at de internationale signaler i større og 

større udstrækning peger på, at Coastal roning bliver olympisk. Coastalbåden er eneste 

rodisciplin ved Youth Olympic Games i 2022. Noget tyder på, at der vil blive en 

kvalifikationsregatta ved Coastal VM næste år i det såkaldte Beach Sprint format. Muligheden for 

OL coastal har vækket vor store nabo i syd, som nu også satser på Coastal. Det har givet DFfR´s 

coastaludvalg nogle nye samarbejdsmuligheder. Måske det også trækker lidt, at OL Coastal 2024 

kan blive afholdt ved de skønne strande på Tahiti. 

Coastalbåden kan give unge mennesker en ny måde at opleve roning på. Flere roklubber har 

således etableret coastalprojekter med fokus på de unge. Bestyrelsen har også rettet fokus på 

Coastal. Sekretariatet er derfor i gang med at forberede en større coastalansøgning sådan at 

Coastal kan udbredes til flere klubber. Bestyrelsen er således meget opmærksomme på tiltag, 

som fremmer de unges opmærksomhed på roning. Coastal er en ting. Skole OL-arrangementet, 

Roning i efterskoler og Roning på idrætshøjskoler er andre muligheder. Også her er der 

interessante tiltag i gang.  

DFfR er af Team Danmark klassificeret som et Verdensklasseforbund. Det er sket på baggrund af 

resultater opnået ved VM og OL. Disse resultater sikrer Team Danmarks investering i roning, 

hvilket i høj grad baserer sig tillid til at roning kan levere. DFfR gør et betydeligt arbejde for at sikre 

en tillidsfuld relation til Team Danmark, som pr 1 juni fik ny formand. Hernings Borgmester Lars 

Krarup afløste Københavns Overborgmester Frank Jensen. 

Elitens arbejde varetages af Danmarks Rocenter og der samarbejdes med en række kraftcentre 

med forankring i roklubber. Det er fyrtårnsklubber med erfaring for hvordan formel-1 talenterne i 

roning udklækkes. Det er derfor en stor glæde, at kraftcentrene medvirker til at dele sine 

erfaringer med naboklubberne. I skal have en stor tak for jeres frivillige indsats, som vigtig for 

dansk ronings muligheder ved de kommende Olympiske lege.  

Dansk roning har ikke længere trumfkortet Guldfireren. Vi har nu store stærke Sverri Nielsen og 

vores lynhurtige kvinder i fireren. I 2019 blev det på overbevisende vis til World Cup sejr, VM-

medaljer samt OL-kvalifikationer. Herudover havde dansk roning for første gang i b25 år en 

dameotter med til VM. Vi sætter vores lid til, at der ved den kommende OL kvalifikationsregatta til 

næste år kan hentes flere OL-billetter. I mellemtiden forventes det, at vore landshold for juniorer, 
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U23 og seniorer kan teste formen ved Europamesterskaberne, som foreløbig er planlagt til 

september og oktober. Stor tak til vores ansatte i Danmarks Rocenter. 

Roning skal genfinde de gamle dyder hvor fællesskab, tradition og samhørighed var nøgleord. 

Mennesker laver selv det gode arbejdsmiljø. Hvis vi alle går sammen i en positiv ånd, bliver 

oplevelsen af vejen som regel bedre. 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 indgå på hold med hinanden kan skabe de gode rammer.  

Et godt arbejdsklima i anerkendende positive miljøer er vigtige parametre for os alle. Vi skal 

hjælpe hinanden med at rose hinanden. Vi skal fejre vores succeser. Og det skal vi gøre sammen. 

En mulighed er DFfR Award Night, som synes at have rodfæstet sig. De to foregående år har DSR 

været vært og i år har Odense Roklub påtaget sig værtskabet.  

Stor tak til alle. Tak for at I lyttede og er med i dag. Tak for den store frivillige indsats I udøver for 

Dansk Roning. Tak til DFfR´s udvalg, for det kanon arbejde I udfører. Tak til DFfR´s 

samarbejdspartnere i klubber, bestyrelser, råd, nævn, og kommuner. Tak til DFfR´s ansatte. Tak 

til sponsorer, som støtter roning. Tak til DFfR´s protektor HKH Prinsesse Benedikte. Alle ønskes 

en fremragende sæson 2020.  

Afrapportering fra økonomiansvarlig Conny Sørensen angående kollektiv ansvarsforsikring, som 

opfølgning på pålæg fra HGF 2019: 

Der henvises til bilag 1. 

Hvad det har af betydning for kontingent, behandles under kontingentgennemgang. 

Kommentarer til hovedbestyrelsens beretning: 

Alexander Modest (Lyngby Roklub): Jeg har en kritik til Hovedbestyrelsen. Til dem, der ikke 

kender mig, er jeg tidligere roer og forhenværende atletrepræsentant i Danmarks Rocenter. 

Nogle vil nok se mig som en forsmået roer, der ikke længere er på landsholdet. Men I kan også se 

mig som en roer, der gerne vil til OL 2024, og prøver at skabe bedre rammer for mig selv og alle 

andre nuværende og fremtidige eliteroere.  

De sidste tre år har jeg oplevet, at alt for mange af mine rokammerater fra DRC og uden for DRC 

er stoppet med at ro. Ikke fordi de ikke kunne lide at ro, men fordi de ikke troede på de rammer, 

der var skabt omkring dem.  

Jeg har oplevet, at rokammerater er blevet forment adgang til det samme telt, vi andre brugte til 

VM. Roere, som DFfR havde udsendt, og som klubberne betalte deltagelse for. Heriblandt den 

kvindelige otter, som formanden i beretningen fortalte om.  

Jeg har oplevet frivillige, der ikke længere ønsker at hjælpe til i Danmarks Rocenter, fordi de ikke 

har følt sig velkomne eller værdsat.  
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Jeg har oplevet en rokammerat, der to år i streg har fået brud på hhv. ryg og ribben, og fik at 

vide, at han bare skulle ud og presse det.  

Jeg har oplevet, at trænere i Danmarks Rocenter har været mere optagede af at beholde deres 

job, end de var af, at en af Danmarks største profiler var på vej væk, og at vi var ved at tabe en 

hel atletgruppe på gulvet.  

Jeg har oplevet, at måtte planlægge min træning efter fuldtidsansatte træneres liv - og ikke 

omvendt.  

Jeg har oplevet roere, der har følt sig presset til at vælge mellem roning og studier. 

Jeg har hørt fra alt for mange roere, og alt for mange trænere og ledere, at de ikke føler, at de 

har de bedste muligheder for udvikling i Danmarks Rocenter.  

Jeg har hørt og læst i medierne, at vi nu søger, og er ved at finde talenter udefra. Det synes jeg er 

rigtig dejligt. Men kunne man forestille sig, at vi også brugte mere energi på at fastholde og 

udvikle de roere, vi allerede har? 

Tak for ordet. 

Henning Bay Nielsen: Et vigtigt input. DFfR’s bestyrelse og DRC er opmærksomme på de signaler, 

der kommer forskellige steder fra og tager det meget alvorligt. 

Michael Sørensen (Odense Roklub): Jeg er aktiv for de unge roere. Sidder i DRC’s bestyrelse som 

kraftcenterrepræsentant. Vil følge op på kritikken fra Alexander. 

Bo Kalizan (Roskilde Roklub): Skræmmende læsning i medierne omkring elitemiljøer. Henviser til 

en undersøgelse, der har været refereret i Weekendavisen. Roning har tilsyneladende et værre 

miljø end svømning. Undrer sig. Roskilde leverer talenter til DRC og undrer sig over manglende 

info og orientering omkring kritisk rapport. Opfordrer til handleplan fra DRC’s bestyrelse. 

Hvordan undgås en bombe indenfor Dansk roning? 

Henning Bay Nielsen: Beklager at det ikke er med i beretningen. Signalerne tages meget alvorligt. 

For 14 dage siden blev der etableret en arbejdsgruppe med Thomas Ebert i spidsen, som 

arbejder på at finde ud af, hvad der op og ned, og hvordan vi bedst muligt håndterer det. 

Om der er et problem i roning? Kammeradvokaten har lavet sin egen undersøgelse, og det 

samme har Team Danmark. Både i kraftcentre og i lokale roklubber. Den nedsatte 

arbejdsgruppe har lavet et grundigt stykke arbejde og har ikke modtaget info omkring, at der 

skulle være problemer i roning. Artiklen fra Weekendavisen hører Henning først om dagen før af 

Kasper Haagensen. Henning har rejst kritikken overfor Team Danmark. Undersøgelsen er lavet 

ud fra fodboldspillere, og Henning stiller spørgsmålstegn ved, om man kan drage konklusioner 

videre til roning. Det mener Henning ikke, at man kan.  
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Henning foreslår, at man afventer den handlingsplan, der laves fra arbejdsgruppen/DRC’s 

bestyrelse. Forventes i august. Hvis der er antydninger af problemer, vil Henning orientere 

relevante klubber.  

Bo Kalizan (Roskilde Roklub): Ønsker skriftligt notat ud til klubberne om handleplan og viden, 

således at Bo og andre forsvarligt kan svare på spørgsmål fra kommunen og forældre. Ønsker 

ikke at roernes trivsel negligeres.  

Michael Sørensen (Odense Roklub): Bakker op om Bo Kalizan, at der bliver handlet. 

Eske Christiansen (ASR): Mener ikke, at beretningen kan godkendes på grund af dens store 

udeladelse fra beretningen i forhold til atleters forhold i DRC. 

Henning Bay Nielsen: Spørgsmål til arbejdet kan rettes til DRC’s formand Thomas Ebert, og der 

kommer en skriftlig opfølgning fra Thomas Ebert. 

Dirigenten spørger, om beretningen kan godkendes. Det kan den. 

Eske Christiansen (ASR) kan ikke godkende beretningen. 

Ordens- og Amatørudvalget beretning: 

Kasper Stensgaard: 

Ingen igangværende sager. Peter Froskov og Niels Iversen trådte ud efter valget i 2019 da de 

beklæder andre poster i DFfR.  

Suppleant Lene Boisen indtrådte herefter som medlem.  

Dirigenten spørger, om beretningen kan godkendes. Det kan den. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse: 

Dirigenten har fået forelagt de underskrevne regnskaber.  

Conny Sørensen:  

Conny Sørensen gennemgår det reviderede regnskab. Se vedhæftede slides. 

Ingen spørgsmål. 

Dirigenten spørger, om regnskabet kan godkendes. Det kan det.  

4. Forelæggelse af budget for 2020 og 2021 til orientering: 

Conny Sørensen: 

Budget 20-21 er en fremskrivning. DFfR har en fireårig aftale med DIF, hvor 20-21 er det sidste år i 

denne aftaleperiode.  

Dirigenten spørger om budgettet kan tages til efterretning. Det kan det. 
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5. Fastsættelse af kontingent for 2020 (se bilag 2): 

Conny Sørensen: 

Punkt 5b om særlig tilknytning: I øjeblikket er det kun Tolo, vi snakker om, men der kan måske 

komme flere klubber. Det kræver, at 85 % af ens aktivitet foregår i udlandet for at tilhøre en klub 

med særlig tilknytning. Alle medlemmer i Tolo Roklub er også medlemmer i andre klubber. Der 

kan forekomme dobbelt medlemsregistreringer fordi, man tæller med som medlem alle de 

steder, hvor man er medlem og betaler kontingent. 

Online afstemning. Mulige totale stemmetal er 130 efter at yderligere repræsentanter er logget 

på. 

• 109 stemmer for 

• 20 stemmer imod  

Forslag 5b er vedtaget.  

Punkt 5c ny forsikringsafgift: DFfR vælger at betale for 2020, men i 2021 er forslaget at klubberne 

bliver opkrævet 2 kr. pr medlem. 

Kommentarer:  

- Der spørges til, hvis man nu er en ro- og kajakklub, at når nu der ikke er navne på 

indberetningerne ved skader, så kan man vel sige, at det er en roer, der har lavet skaden. 

Der svares, at dette er op til egen samvittighed. 

- Der spørges til forsikring i forhold til skade på eget materiel. 

Der svares, at det er meget dyrt. Hvor dyrt vides ikke, men det vil blive undersøgt af Conny 

Sørensen. Også i forhold til løsøreforsikring. 

Conny Sørensen og Torben Lindeschouw (Ry Roklub) udarbejder et bilag til referatet, der 

omhandler kaskoforsikring og selvrisiko i roklubber, hvilket de har i Ry Roklub.  

Der opfordres til at tage kontakt til Torben Lindeschouw for videre information. 

Online afstemning.  

Forslag 5c er vedtaget 

Punkt 5a Kontingent: Hovedbestyrelsen foreslår uændret kontingent for øvrige kategorier. 

Forslag 5a er vedtaget. 

6. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen 

Conny Sørensen er på valg som økonomiansvarlig – genvalgt. 

3 bestyrelsesmedlemmer: 
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Nuværende: 

• Jan Poulsen – modtager genvalg 

• Thomas Ebert – modtager genvalg 

• Regitze Siggaard – modtager ikke genvalg 

Opstillede: 

• Astrid Haastrup, Roforeningen KVIK 

• Jan Poulsen, Randers Roklub 

• Thomas Ebert, Ringsted Ro- og kajakklub 

• Hother Hennings, Aarhus Roklub 

• Niels Iversen, Thorsminde Coastal Roklub 

Afstemning: 

• Thomas Ebert – 97 stemmer 

• Astrid Haastrup – 88 stemmer 

• Hother Hennings – 63 stemmer 

• Jan Poulsen 57 – stemmer 

• Niels Iversen 30 – stemmer 

Valgt er: Thomas Ebert, Astrid Haastrup og Hother Hennings. 

7. Valg af suppleanter til Hovedbestyrelsen 

• Nanna Bo Christensen, Holstebro Roklub – 107 stemmer  

• Morten Juel Hansen, Dragør Roklub – 77 stemmer 

• Martin Haldbo Hansen, Holstebro Roklub/Roforeningen KVIK – 47 stemmer 

Valgt er: 

• 1. suppleant Nanna Bo Christensen 

• 2. suppleant Morten Juel Hansen 

8. Valg af statsautoriseret revisor 

E&Y valgt. 

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

• Kasper Stensgaard (ASR) valgt for 3 år 2020 – 2023 

• Lene Boisen valgt for 2 år 2020 – 2022 

2 suppleanter valgt for 1 år 

• Per Palludan, Roskilde Roklub 

• Bjarne Pedersen, Aalborg Roklub 
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10. Behandling af indkomne forslag 

Forslag a og forslag e behandles ikke, - kan ikke vedtages, da der ikke er nok stemmer til stede 

ved HGF. 

Forslag c vedr. træningsprogrammer til motionister (endelig forslag indsat) 

Motiveres af Eske Christiansen (ASR).  

”Den sportslige ledelse skal i samarbejde med hovedbestyrelsen lave Youtube film, tekster, 

billeder med gode højkvalitets evidensbaseret træningsprogrammer samt teknik, som kan 

ramme flokken lige under eliteroerne. Forsøget skal køre fra denne HGF til HGF i 2022, og så skal 

der laves en undersøgelse om, hvordan medlemmerne tog imod det, men også om 

elitetrænerne fik noget ud af at skulle formidle deres viden”.   

Forsøgsperiodens sluttidspunkt ændret af forslagsstiller fra 2021 til 2022 i forhold til oprindeligt 

forslag. 

Kommentarer: 

Kasper Haagensen kommenterede på vegne af hovedbestyrelsen: I DFfR findes trænerlinjen, og 

modul A og B er rigtig godt besøgt. C og D er knapt så godt besøgt og omhandler netop træning 

på ret højt niveau. Dernæst kommer diplom-træner via DIF. Der er desuden udviklet ATRO og for 

nylig Sportsroning. Derfor mener HB, at der imødekommes rigtig meget med nuværende tiltag. 

Der kan sikkert godt komme mere til. Brug Anders Tranberg fra DRC til talentspot. HB opfordrer 

til, at der stemmes nej, fordi det, der efterspørges, er derude i forvejen. 

Bo Kalizan (Roskilde Roklub): God dialog med sekretariatet også under skoleroning. Der ligger 

rigtig meget materiale hos forbundet. Oplever positivt og tæt samarbejde med sekretariatet. 

Lea Jakobsen på vegne af Kaproningsudvalget: Bifalder Kasper og Bo’s kommentarer. Der ligger 

et arbejde i KU om at udbrede mere budskab og talentspots længere ude i klubberne. Det er 

taget til note i KU. 

Niels Iversen (Thorsminde Coastal Roklub): Opfordrer Eske til at tage en lokal snak med 

naboklubben.  

Eske Christiansen (ASR): Insisterer på, at der skal laves opsøgende arbejde fra den sportslige 

ledelse. Det er ikke info om korrektion af rotaget, der efterspørges. 

Kasper Haagensen: Opfordrer til at ringe til forbundet. Opfordrer til at initiativ kommer fra 

klubberne, så skal det nok få opbakning. 

Online afstemning: 

• For 34 stemmer 

• Imod 65 stemmer 

• Blanke 14 stemmer 
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Forslaget er ikke vedtaget. 

Forslag b om ændring af kaproningsreglement (bilag 4) 

Lea Jakobsen, KU motiverede: 

KU indstiller at prøveordningen gøres permanent. Der henvises til bilag 4.  

Afstemning: 

Forslag b er vedtaget enstemmigt. 

Forslag d om ændringer i DFfR’s Langtursreglement (Bilag 6) 

Ændringsforslag 1 – Enhver deltager i langture skal overfor klubbens bestyrelse have bevist, at 

han/hun kan sømme mindst 300 m uden hvil og kan træde vande. Svømmeprøven fornyes med 

højst 3 års mellemrum. 

Niels Ryhding på vegne af Styrmandsuddannelsesudvalget: 

Mange klubber aflægger ikke svømmeprøver. Ikke smart med de ture som DFfR arrangerer.  

Kommentarer fra henholdsvis Amager Ro- og Kajakklub, Nibe Roklub, Tolo Roklub samt Aarhus 

Studenter Roklub:  

- Et glimrende forslag, som dog også rækker ind i almindelig roning, fordi der også foregår 

langture på dagsbasis. Der er flere eksempler på, hvordan forskellige klubber aflægger 

svømmeprøver, og som fungerer udmærket. DFfR opfordres til at lave en 

svømmeprøveskabelon, som kan udstedes i alle roklubber og er ens for alle. 

Online afstemning:  

• For 85 stemmer 

• Imod 21 stemmer 

• Blanke 7 stemmer 

Ændringsforslag 1 er vedtaget og er gældende pr. 1 januar 2021.  

Forsamlingen afviste at behandle ændringsforslag 2, 2.1 og 2.2 som ét forslag. 

Ændringsforslag 2 – Desuden skal enhver deltager i langture over for klubbens bestyrelse have 

bevist, at han/hun er fortrolig med indretning og funktion af den type godkendte redningsvest, 

vedkommende bruger, herunder kunne iføre sig vesten i vandet. Anvendes automatisk oppustelige 

veste skal disse altid bæres under roning.  

Fremlagt af Niels Ryhding på vegne af Styrmandsuddannelsesudvalget: 

Kommentarer fra henholdsvis Roskilde Roklub, Ry Roklub, Nibe Roklub, Odense Roklub, Aalborg 

Roklub, Danske Studenters Roklub, Miljø- og Planudvalg samt Frederiksværk Ro- og Kajakklub: 
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– Nu kommer der for meget bureaukrati over det. Hvad er procedurerne osv. Sikkerhed er 

vigtigt, men det her er for bureaukratisk. Det kan være problematisk, at man kommer et sted 

hen på langtur, og så er det ikke samme slags veste som derhjemme, og så skal man til at hoppe 

i vandet der. Ansvaret kan man ikke rykke over på turledelsen. Hvad hvis det er automatisk 

oppustelige veste, så kan man ikke bruge dem efterfølgende. Opfordring til at trække forslaget 

og lade bestyrelserne selv bestemme.  Det er roklubberne selv, der står til ansvar for 

sikkerheden, og hvem der må tage på langtur. Bestyrelserne skal være deres ansvar voksent. 

- Kjeld Bertelsen (Tolo roklub): Alle medlemmer kan i Tolo både aflægge svømmeprøve og 

vesteprøve. 

Online afstemning: 

• For 33 stemmer 

• Imod 80 stemmer 

• Blank 5 stemmer 

Ændringsforslag 2 er ikke vedtaget. 

Eske Christiansen (ASR) sætter spørgsmålstegn ved om afstemningen er retvisende. Det er 

noteret, at Eske har forespurgt om at se optællingsresultater.  

Ændringsforslag 2.1 er ikke relevant med at vesteprøve fornys hvert 3 år, da forslag 2 ikke blev 

vedtaget. 

Ændringsforslag 2.2 – På langture arrangeret uden for egen klubs regi er det den ansvarlige 

turledelse, der har ansvaret for, at alle de deltagende roere er fortrolige med de redningsveste, der 

anvendes på turen. 

Niels Ryhding lader dette ændringsforslag falde ud fra resultatet af de foregående afstemninger. 

Forslaget trækkes af hovedbestyrelsen. 

Ændringsforslag 3 – Langtursstyrmandsret kan udelukkende tildeles klubmedlemmer, der har 

gennemgået et langturstyrmandskursus, afholdt efter DFfRs retningslinjer. 

Langtursstyrmandsretten tildeles af klubbens bestyrelse. Det er udelukkende en klubs bestyrelse, 

der kan tildele og fratage roere langtursstyrmandsretten. 

Niels Ryhding på vegne af Styrmandsuddannelsesudvalget: 

Det er en præcisering. Der har været episoder, hvor folk har sagt, at de har fået 

langtursstyrmandsret af DFfR, og det er altså klubbens bestyrelse, der har den beføjelse. 

Afstemning: 

Ændringsforslag 3 er enstemmigt vedtaget.  
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11. Eventuelt: 

Birgitte Hammeleff (Miljø- og Planudvalg): Friluftsrådet bliver fremover kommunalt baseret. Der 

opfordres til, at man går sammen med andre vandaktiviteter og forholder sig til det. Det handler 

om netværk og at bruge det rigtigt. 

Erik Borup (Lindenborg Roklub): Stiller forslag om at det er et krav hvert 10 år, at man har brush 

up kursus på langturskursus. 

Jacob Søndergaard (Nibe Roklub): Gået glimrende med at afvikle HGF på den her måde (online), 

og opfordrer til måske gøre det fremadrettet også. Det kan give en mere interesse for HGF og få 

flere med. 

Claus Lerche (Nyborg Roklub): Mht. opdatering af langtursstyrmandskursus, så er der 

turlederkursus hvert andet år.  

 

Næste års HGF bliver 13/3 i Middelfart. 

Henning Bay afslutter dette års HGF 2020. 
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Bilag 1) 

Hovedbestyrelsens redegørelse vedr. forslag om arbejdsgruppe til 

undersøgelse af forsikringer fra HGF 2019 

På hovedgeneralforsamlingen (HGF) i 2019 fremsatte Rungsted Roklub et forslag om vedr. 

forsikringer der lød således: 

”Generalforsamlingen anmoder hovedbestyrelsen om at nedsætte et udvalg/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 

andre forsikringer (bådtransport, 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 udvalget/arbejdsgruppen – for eksempel ved at 

deltage i arbejdet. ” 

 

Forslaget blev godkendt på HGF 2019 og Hovedbestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe på sit 

første møde efter HGF. 

 

Arbejdsgruppen har bestået af: 

Hanne Solberg - Formand Rungsted Roklub 

Karsten Andersen - Næstformand Rungsted Roklub 

Thorsten Ramstrup - Københavns Roklub (tidl. Aon ansat og har stadig sin autorisation) 

Torben Lindeschouw - Ry Roklub, Sikkerhedsudvalget 

Jørgen Grastrup - Lindenborg Roklub, Sikkerhedsudvalg  

Conny Sørensen - Hovedbestyrelsen 

På gruppens første møde i maj 2019 blev opgaven afgrænset til, at arbejdsgruppen undersøger 

muligheder for etablering af kollektiv ansvarsforsikring for klubberne og deres både som det 

primære. Sekundært ser arbejdsgruppen på andre forsikringer som bådtransport, 

bestyrelsesansvar m.m. alt for at opnå prisgunstige og ensartede forsikringer for klubberne. Der 

udarbejdes oplæg til HB, der tilbagerapportere på HGF 2020. 

På mødet i maj 2019 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et spørgeskema til alle klubber 

for at få afdækket, hvor mange skader med både, der har været i klubberne de seneste 3 år. 

Spørgeskemaet er udsendt til alle 146 klubber – heraf svarede 53 klubber på spørgeskemaet 

svarende til 36% - efterfølgende er 19 udvalgte klubber blevet kontaktet pr. telefon.  De 53 klubber 
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ejer i alt 1.231 robåde og har over de seneste 3 år samlet haft skader med 1 båd, 

der har medført skade på tredjeparts materiel. De 19 klubber, der blev kontaktet på telefon, har 

ikke lavet skader på tredjeparts materiel med både i den 3-årige periode. 

Et udbudsbrev med informationer og skadeshistorik er sendt til 5 forsikringsselskaber, hvoraf de 

2 har givet os et tilbud. Disse to var meget forskellige i pris (årlige præmie), hvorfor det er 

indlysende, at Top Danmark, der giver bedste pris, skal vælges.  

I vedhæftede bilag er beskrevet den dækning Top Danmark tilbyder for tingskade på tredjemands 

materiel forvoldt af både over 5,5 meter for samtlige medlemmer i DFfR for bare 2 kr. årligt pr. 

medlem. Det skal pointeres, at den nye dækning ikke har ændret ved, at skade på egne både og 

både man låner ikke dækkes af denne eller andre ansvarsforsikringer.  Det vil kræve, at man 

tegner en kaskoforsikring, hvilket grundet pris er fravalgt denne forsikring. 

Dækning af ansvar for skade forvoldt på personer kan ikke dækkes af denne forsikring, da det er 

omfattet af roerens egen personlige ansvarsforsikring.  Forsikringsselskaberne vil ikke tegne 

dobbeltdækning.  Derfor er det så afgørende, at vi tilskynder vores styrmænd til at have tegnet en 

privat ansvarsforsikring. 

Arbejdsgruppen har ikke undersøgt muligheden for at tegne andre forsikringer som 

bestyrelsesansvar, transport forsikring m.m.  Dette vil eventuelt blive taget op på et senere 

tidspunkt. 

Arbejdsgruppen og hovedbestyrelsen anbefaler, at ansvarsforsikringen for tingskade forvoldt af 

robåde over 5,5 meter tegnes hos Top Danmark som en kollektiv DFfR forsikring, og at den årlige 

præmie på 2 kr. pr medlem, opkræves af DFfR som en del af kontingentet.  Forslag herom er stillet 

under dagsordenpunktet Fastsættelse af kontingent.  

 

Bagsværd den 24/1-2020 

DFfRs Hovedbestyrelse   

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dffr@roning.dk


 

 

 
DANSK FORENING FOR ROSPORT 

Skovalleén 38A, 2880 Bagsværd  
Tlf.: 44440633             Side 3/4 

E-mail: dffr@roning.dk 

www.roning.dk/om-dffr/generalforsamling/aktuelt-om-hgf/ 

 

Dansk Forening for Rosport 

Hovedgeneralforsamling 2020 

25. marts 2020 

 

 

Bilag til Hovedbestyrelsens redegørelse 

Indstilling til tegning af ansvarsforsikring for tingskade forvoldt af robåde over 5,5 meter. 

I årtier og muligvis altid har det ikke været muligt, at dække sig ind som privatperson for det 

erstatningsansvar, man som styrmand for en robåd over 5,5 meter ville ifalde som følge af en 

tingskade forvoldt på 3. person. 

Årsagen til at denne begrænsning er indsat i samtlige danske forsikringsselskabers 

privatansvarsforsikringsvilkår bunder i, at styrmandsansvaret (jf Søloven) er den eneste situation, 

hvor en privatperson vil kunne komme til at hæfte for andres fejl eller undladelser. Det opstår i 

situationen, hvor den styrmandsberettigede sidder som roer, men stadig har ansvaret for bådens 

manøvrering og sikre færd. 

I de fleste forsikringer har denne generelle undtagelse ikke på noget tidspunkt omfattet kajakker, 

også selvom de var over 5,5 meter, da ovenstående situation ikke kan opstå. 

Topdanmark tilbyder nu en dækning, der omfatter tingskade forvoldt af både over 5,5 meter og 

hvor erstatningsansvaret påfalder styrmanden af båden. 

Den af Topdanmark tilbudte dækning for robåde over 5,5 meter: 

1. Dækker samtlige medlemmer af roklubber under DFfR 

2. Dækker roaktivitet i hele Europa 

3. Dækker med en årlig sum på DKK 10.000.000 

4. Selvrisiko på DKK 5.946 af enhver tingskade  

5. Præmien er på DKK 28.500 årligt, hvilket er under 10 % af hvad deŕ hidtil har været 

tilbud fra anden side. Præmien svarer til under 2 kr. årligt pr. medlem. 

Personskade  

Da personskade er omfattet af samtlige forsikringsselskabers standardvilkår, er de undtaget i 

denne dækning. 

Styrmænd uden ansvarsforsikring - no go! 

Som styrmand påtager man sig som nævnt ovenfor et ansvar for ikke alene egne fejl og 

undladelser, men også for medroere, der på styrmandspladsen kan være årsag til tings- eller 

personskade. 

Styrmænd uden privattegnet ansvarsforsikring får her dækket det erstatningsansvar for 

tingskader, som ingen hidtil har kunnet få dækket. Personskaderisikoen står den pågældende 
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stadig med - også i situationen hvor en medroer uden styrmandsret er den direkte 

årsag til personskaden. 

Efter at have vendt de mange sten i denne sag står det tilbage, at det er udtryk for en roers 

manglende dømmekraft at være uden privategnet ansvarsforsikring samtidig med, at man 

påtager sig et styrmandsansvar. En tro & love erklæring på privattegnet ansvarsforsikring kan løse 

opgaven. 

Venlig hilsen  

På vegne af arbejdsgruppen Thorsten Ramstrup - Københavns Roklub 
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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 

Klubber med særlig tilknytning  

pr. seniormedlem (ny) 0 35 

Forsikringsafgift pr. medlem 6 Uændret 

(svarende til DIF’s opkrævning) 

Forsikringsafgift til ansvarsforsikring 

tegnet direkte af DFfR pr. medl. (ny) 0 2  

Gebyr for klager til ordens- og 500 Uændret 

amatørudvalg samt kapronings- 

udvalget 

Gebyr for udeblivelse 500 Uændret 

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 

 

mailto:dffr@roning.dk


Punkt 3

Forelæggelse af det reviderede regnskab 
for 2019

v/Conny Sørensen



Tkr.

2018
realiseret

2019
budget

2019
realiseret

Indtægter 5.762 4.993 4.984

Aktiviteter 
udgifter

-4.771 -5.115 -4.625

Resultat
regnskab

991 -122 359

Indtægt
tidl. år

-300

Indtægt 
Fonde

-375

Resultat 
driften 18

316 459

5762

47714993 51154984
4625
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Indtægter Udgift aktiviteter

R 2018 B 2019 R 2019

Resultat DFfR



Indtægter DFfR

Tkr. Budget 
2019

Realiseret 
2019

DIF tilskud 3.242 3.273

Kontingenter 1.481 1.513

Udbytte EUROW 50 0

Andre indtægter 150 118

Sædegebyr 70 80

Indtægter i alt 4.993 4.984

66%

30%

2%
2%

Realiseret 2019

DIF tilskud Kontingent Udbytte Eurow Andre indtægter Sædegebyr



Udgifter DFfR

Tkr. Budget
2019

Realiseret 
2019

Ungdom 680 636

Voksen 332 313

Organisatoriske 185 81

Internationale 165 125

Faciliteter, miljø, 
sikkerhed 60 53

Uddannelse 0 -29

Forbundsaktivitet 262 296

Udviklingsaktiviteter 275 0

Sekretariatsdrift 3.156 3.150

Udgifter i alt 5.115 4.625

13%

7%
2%

3%
1%-1%

6%

0%
67%

Realiseret 2019

Ungdom Voksen Organisattoriske

Internationale Faciliteter, miljø, sikkerhed Uddannelse

Forbundsaktiviteter Udviklingsaktiviteter Sekretariatsdrift



Aktivitetsudvalg m/deltagerbetaling

Tkr. Realiseret 
netto 2019

Deltagerbetaling
2019

Udgifter 
2019

Ungdom

- kaproning 577 -825 1.402

- bredde og Skole OL 59 -44 103

Voksne

- kaproning kortbane 341 -143 484

- kaproning langdist 7 -3 10

- coastal 9 -1 10

- langtursroning -46 -368 322

- ergometer/indoor 2 0 2

Uddannelse

- Træner & langtursstyrmand -29 -792 763

TOTAL 920 -2.176 3.096



Formue DFfR

Tkr. Pr. 31/12-2019

Hus 2.800

Likvider 3.012

Eurow 125

Tilgodehavender 662

Aktiver ialt 6.599

Gæld -2481

Hensættelser 

u/egenkapital

-615

Egenkapital 3.503

42%

46%

10%
2%

Hus Likvider Tilgodehavende Eurow



Fonden til Rosportens Fremme

Tkr. Realiseret 2018 Realiseret 2019

Indtægter

Renter og udbytte 67 60

Kursregulering 31/12 -60 9

Indtægter ialt 7 69

Udgifter

- revision og bankomk -18 -22

- Poul Madsen -1 -1

Årets resultat -12 46

Uddelinger -56 32

Aktiver 3.053 3.043

Gældsposter -683 -659

Egenkapital herefter 2.370 2.384



Punkt 4

Forelæggelse af budget for 2020 og 2021

v/Conny Sørensen



tkr. Budget 2019 Regnskab 2019 Budget  2020 Budget 2021

DIF tilskud 3.242 3.274 3.270 3.368

Kontingenter 1.481 1.514 1.510 1.555

Udbytte EUROW 50 0 0 0

Andre indtægter, sædegebyr 220 197 163 168

Indtægter i alt 4.993 4.985 4.943 5.091

Ungdomsaktiviteter 680 636 792 816

Voksen aktiviteter 332 314 245 252

Organisatoriske 185 81 130 134

Internationale og dommer 165 125 139 143

Faciliteter, miljø, sikkerhed 60 53 48 49

Uddannelse 0 -29 -45 -46

Forbundsaktiviteter DFfR 262 296 278 286

Udviklingsaktiviteter 275 0 50 52

Sekretariatsdrift 3.156 3.150 3.336 3.436

Aktiviteter i alt (udgifter) 5.115 4.626 4.973 5.122

Nettoresultat -122 359 -30 -31



Punkt 5

Fastsættelse af kontingent for 2020

v/Conny Sørensen



Nuværende 
kontingent

Forslag til kontingent 
2020

Klubber 525kr 525kr 

Seniormedlemmer 93kr 93kr

Juniormedlemmer 15kr 15kr

Forsikringsafgift for medlemmer 6kr 6kr

Gebyr for klager 500kr 500kr

Gebyr for udeblivelse fra 

mandskabsledermøde
500kr 500kr

NY: Forsikringsafgift til fælles 

ansvarsforsikring pr. medlem 
/ 2kr

NY: Klubber med særlig tilknytning, 

for seniormedlemmer 
/ 35kr

Punkt 5, Fastsættelse af kontingent for 2020



Punkt 5, kontingent for klubber med særlig tilknytning

Særlig tilknytning vedtægt §2 stk 2

P.t. Regattaforeninger

Ny klub med mindst 85% af aktiviteter i udland

Begrænsninger i medlemsrettigheder
- én stemme pr klub/forening uanset medlemstal vedt. § 14 stk. 4

Kontingent 
- Klub/forening 525 kr

- Seniormedlemmer 35 kr pr. seniormedlem
- Forsikringsafgift pr. medlem som alm klubber



Punkt 5, ny forsikringsafgift 2kr/medlem

Tillægsforsikring

Ansvarsforsikring for tingskade på tredjemands materiel forvoldt af både over 5,5 meter

Samtlige medlemmer af roklubber (indberettet til DIF som roer)

Dækker i hele Europa

Årlig forsikringssum (dækning) 20 mio DKK 

Selvrisiko 5.946 DKK pr. tingskade

Dækker ikke skader på eget materiel

Dækker ikke personskade – skal dækkes af skadevolders/styrmandens personlige 
ansvarsforsikring
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Bilag 4) 
Vedr. ændringsforslag til kaproningsreglementet §19 fra 2018 

På Hovedgeneralforsamlingen vil Kaproningsudvalget give en mundtlig redegørelse af 

prøveperioden, indstillingen fra KU er, at reglementsændringen bliver permanent.  

KU’s begrundelse for at gøre forsøget permanent er:  

Junior B roere "udsættes" for samme distance hvis de udtages til fx. Baltic Cup; dog kan det 

psykologiske pres være anderledes/hårdere når juniorroere indgår på seniorhold, og vi er klar 

over at der pålægges trænere og klubledelse et øget ansvar for at brugen af juniorer foregår 

ansvarligt og med omtanke.  

- muligheden har være begrænset benyttet i forsøgsperioden 

- øger muligheden for at de enkelte klubber kan stille hold til DM 

Udpluk fra HGF-referat fra 2018:  

6. Behandling af indkomne forslag.  

Forslag til ændring af kaproningsreglementet § 19 – JUNIORROERE  

Morten Espersen, Formand for KU: Motiverer forslaget.  

Michael V. Sørensen (MVS), Odense Roklub: Der har ved flere lejligheder været drøftet letvægtsroning 

for juniorroere, hver gang er det blevet afvist. Med det stillede forslag vil det blive muligt for 

juniorroere at stille op i letvægstløb i den åbne klasse. MVS henviser til at flere klubber, inkl. Odense 

Roklub har haft eksempler på juniorroere, der har fået spiseforstyrrelser. MVS kan støtte forslaget, 

hvis man begrænser U17 roernes deltagelse til de åbne løb – altså ikke letvægt.  

Kasper Haagensen, DSR (KH): Foreslår at der indføres en prøveperiode på 2 år hvis forslaget 

vedtages, således at det i givet fald skal forelægges for generalforsamlingen igen i 2020. 

Pia, ARA: Bakker op om en prøveperiode på 2 år, men forstår ikke vægtproblematikken. 

Thomas Sander Hansen (TSH), Dommerudvalget: Der har ikke været givet dispensation til U17 roere 

til deltagelse i åbne løb i den tid TSH har været dommer (2009) 

Reiner Modest, L*R: Det er KU der giver dispensation, og der har været givet dispensation. 

Anne Nissen, ÆGIR: Støtter forslaget, men ønsker ikke letvægt. 

Torben Thyren, Hvidovre Roklub: Støtter forslaget, men ønsker ikke letvægt og spørger ind til det 

modsatte, altså at en roer presses til at tage på i vægt for at komme på hold. 

Michael Espersen, Bagsværd: Mener ikke at letvægt er et problem og henviser til at danske 

juniorroere ofte stiller op i letvægtsløb i Tyskland. 

mailto:dffr@roning.dk
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Michael V. Sørensen, Odense Roklub: Der er ganske rigtigt letvægtsløb for 

juniorroere i Tyskland, men i Tyskland må U 17 roere ikke stille op i den åbne klasse. 

Anders Møller, Stevns: Henviser også til junior letvægtsløb i Tyskland. 

Lisbet Falch Jakobsen, Hovedbestyrelsen: Støtter forslaget, men ønsker ikke letvægt. 

JF: Først stemmes der om KH’s forlag om at forslaget, hvis det bliver vedtaget, tidsbegrænses til 2 

år. 

Forslaget vedtaget. 

JF: Der stemmes om det af MVS formulerede forslag: 

Pkt. 5. U19 & U17 roere må deltage i løb udskrevet for seniorroere herunder ved 

Danmarksmesterskaberne. Dog ikke i løb, der er udskrevet i letvægt. 

Forslaget vedtages med 79 stemmer for, 39 imod og 13 blanke. 

Det endeligt vedtagne forslag lyder således: 

Pkt. 5. U19 & U17 roere må deltage i løb udskrevet for seniorroere herunder ved 

Danmarksmesterskaberne. Dog ikke i løb, der er udskrevet i letvægt. 

Forslaget er midlertidigt, og skal endeligt behandles på HGF 2020. 

mailto:dffr@roning.dk
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Bilag 6) 

Forslag til ændringer/justeringer i DFfRs langtursreglement: 

Gældende langtursreglement findes her 

(Bemærk: dette er blot ændringsforslagene, for at se de fulde begrundelser gå da til side 3) 

Ændringsforslag 1) 

Hvor Nu Ændringsforslag: 

§3, stk. 2 

Enhver deltager i langture skal overfor 

klubbens bestyrelse have bevist, at han/hun 

kan svømme mindst 300 m uden hvil og kan 

træde vande. 

Enhver deltager i langture skal overfor klubbens 

bestyrelse have bevist, at han/hun kan svømme 

mindst 300 m uden hvil og kan træde vande. 

Svømmeprøven fornyes med højst 3 års 

mellemrum 

 

Ændringsforslag 2) 

Hvor  Nu Ændringsforslag: 

§3, stk. 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 

Desuden skal enhver deltager i langture over for 

klubbens bestyrelse have bevist, at han/hun er 
fortrolig med indretning og funktion af den type 

godkendte redningsvest, vedkommende bruger, 

herunder at kunne iføre sig vesten i vandet. 

Anvendes automatisk oppustelige veste skal 
disse altid bæres under roning. 

 

Ændringsforslag 2.1) 

Hvor  Nu Ændringsforslag/tilføjelse: 

§3, stk. 3 Her er tale om en tilføjelse Vesteprøven fornyes med højst 3 års mellemrum 

 

Ændringsforslag 2.2) 

Hvor  Nu Ændringsforslag/tilføjelse: 

§3, stk. 3 

Her er tale om en tilføjelse På langture arrangeret uden for egen klubs regi er 
det den ansvarlige turleder, der har ansvaret for 

at de deltagende roere er fortrolige med de 

redningsveste, der anvendes på turen. 

 

 

https://roning.dk/app/uploads/2019/08/Langtursreglement_august2019.pdf
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Endelig tekst i Lantursreglementet §3, stk. 3:  

a. Desuden skal enhver deltager i langture over for klubbens bestyrelse have bevist, at han/hun er 

fortrolig med indretning og funktion af den type godkendt redningsvest, vedkommende bruger, 

herunder at kunne iføre sig vesten i vandet. Vesteprøven fornyes med højst 3 års mellemrum. 

Anvendes automatisk oppustelige veste skal disse altid bæres under roning. 

b. På langture arrangeret uden for egen klubs regi er det den ansvarlige turleder, der har ansvaret 

for at de deltagende roere er fortrolige med de redningsveste, der anvendes på turen. 

Ændringsforslag 4) 

Hvor Nu Ændringsforslag 

§3 stk. 4 Langtursstyrmandsret kan udelukkende 
tildeles klubmedlemmer, der har gennemgået 

et langtursstyrmandskursus, afholdt efter 

DFfRs retningslinier. 
Langtursstyrmandsretten tildeles 

af klubbens bestyrelse. 

Langtursstyrmandsret kan udelukkende tildeles 
klubmedlemmer, der har gennemgået et 

langtursstyrmandskursus, afholdt efter DFfRs 

retningslinjer. Langtursstyrmandsretten tildeles 
af klubbens bestyrelse. Det er udelukkende en 

klubs bestyrelse, der kan tildele og fratage 

roere langtursstyrmandsretten.  

 



DE FULDE BEGRUNDELSER OG FORSLAG TIL ÆNDRINGER/JUSTERINGER AF DFfRS LANGTURSREGLEMENT:  

 

§ 3 stk 2  
 

Foreslået tilføjelse: Svømmeprøven fornyes med højst 3 års mellemrum. 

Begrundelse: I det mindste når det drejer sig om langtursroning, såvel på langtursstyrmandskurser som ved leje af 
Roforbundets udstationerede både samt ved deltagelse i de ture i ind- og udland, som arrangeres i 
Roforbundets navn er det helt urimeligt, at vi fortsat kan møde roere, der frejdigt erklærer, at de 
faktisk ikke er sikre på, om de kan svømme de 300 meter. Måske har de gjort det dengang de blev 
meldt ind, måske har de – eller måske deres forældre, hvis de stadig var børn/unge – bare skrevet 
under på, at de kunne – dengang. Vi møder også den fejlagtige opfattelse, at ”så skal de bare have 
en redningsvest på hele tiden – så er det OK” – den er heller ikke rimelig.  

Denne paragraf i Forbundets langtursreglement handler om langture – ikke om, hvilke regler den 
enkelte klub ønsker at have for sin roning og for svømning i al almindelighed – dèt afgøres suverænt 
af de respektive bestyrelser, men dog under iagttagelse af DFfRs vedtægter, hvor der om 
medlemsklubbernes forpligtelser overfor DFfR, §5 stk 2, punkt a, står:  

- gennem deres vedtægter eller reglementer at forlange, at deres aktive roende klubmedlemmer kan 
svømme mindst 300 meter  

Der står ikke noget på dette sted om, hvordan medlemsklubberne skal udmønte dette – der KAN 
altså godt være forskel på, hvad man skal, hvis man som roer ”bare” ønsker at ro i dagligt farvand 
og/eller på robaner, evt. med ledsagefartøj – og hvis man skulle få den tanke gerne at ville deltage 
på en længere tur, evt. prøve nogle af de tilbud om nye oplevelser, der gives til alle roere, for så 
gælder Langtursreglementet nemlig, og her står allerede nu - i § 3, stk. 2:  

Enhver deltager i langture skal over for klubbens bestyrelse have bevist, at han/hun kan svømme 
mindst 300 meter uden hvil og kan træde vande.  

Så skulle man tro, at der er nogle bestyrelser, der må få ”røde ører”, når/hvis de skriver under på en 
deltageransøgning til en tur, hvortil der kræves en gyldig svømmeprøve - uden sikkerhed for om den 
pågældende roer faktisk HAR aflagt en svømmeprøve, der kan betegnes som rimeligt frisk.  

Forslaget skal også ses i betragtning af et faktuelt temmelig højt aldersgennemsnit (for ellers meget 
friske deltagere) både på de arrangerede ture og ved leje af udstationerede både – og det ER vel en 
kendsgerning, at vedligeholder man ikke sine færdigheder gennem hele livet, så KAN man ikke være 
sikker på, at de fortsat består. Det ville være trist at skulle sige nej til alle dem der ikke kan præstere 
et bevis for en rimeligt frisk aflagt svømmeprøve.  
 

 

 

§ 3, stk 3  
 
Forslag til ændring af bestående tekst:  
 

 Desuden skal enhver deltager i langture over for klubbens bestyrelse have bevist, at han/hun er 
fortrolig med indretning og funktion af den type godkendt redningsvest, vedkommende bruger 
på turen, herunder at kunne iføre sig vesten i vandet. såfremt vesten ikke bæres under roning. 
Anvendes automatisk oppustelige veste skal disse altid bæres under roning.  
 

Begrundelse: Det vil være hensigtsmæssigt med en ensretning i ordlyd i forhold til §3 stk 2 (om svømning). 
Man kan spørge sig, hvad forskel der er på ”at have bevist ..” og ”at vise at være bekendt med 
….”?. Og så er det en smule for ”let” at skulle ”være bekendt” med en vest – derfor forslaget om 
formuleringen ”at være fortrolig med”.  
Formuleringen ”vedkommende bruger på turen” afføder spørgsmålet: Skal det så vises/bevises 
forud for hver eneste tur? Derfor forslaget om at fjerne de to sidste ord. Det samme gælder 
ordene: ”såfremt vesten ikke bæres under roning”. Denne sætning KAN opfattes sådan, at hvis 
man forpligter sig til altid at bære vest under roning, så kan man slippe for at tage vesten på i 
vandet? (Vesteprøven)  



Der er i dag stor forskel på, hvorledes klubberne i deres egne klubreglementer har sat regler for 
anvendelse af manuelt oppustelige redningsveste, herunder muligvis også aflæggelse af en 
vesteprøve i vandet, som så kan være for alle klubbens medlemmer.  
Dét skal Langtursreglementet simpelthen ikke ændre på, dét er fortsat et minimums-reglement, 
som kan suppleres med skærpende bestemmelser lokalt i klubberne.  
 
 

Forslag til tilføjelse: Vesteprøven fornyes med højst 3 års mellemrum  
 

Begrundelse: En naturlig følge af forslaget om en regelmæssig fornyelse af svømmeprøven må være også at 
indbygge dette i punktet om redningsveste. Vedtages kravet ikke for svømmeprøve, er der ikke 
noget i vejen for, at det godt kan anvendes på vesteprøven, alene for den jævnlige øvelse af 
færdigheden.  
 

Og endnu et forslag til 
tilføjelse:  
 

På langture arrangeret uden for egen klubs regi er det den ansvarlige turledelse, der har ansvar 
for, at alle de deltagende roere er fortrolige med de redningsveste, der anvendes på turen.  
 

Begrundelse: På en sådan arrangeret langtur lånes, lejes eller stilles bådene oftest til rådighed af flere 
forskellige klubber, og det er umuligt at vide hvilke veste der følger med, før det ligger klart hvor 
bådene kommer fra. Dermed KAN man simpelthen ikke uden stort besvær og ulejlighed (som 
f.eks. rundsendelse af veste til afprøvning?) forpligte deltagernes bestyrelser på dette punkt, 
med mindre man da går over til, at hver eneste deltager skal møde op med sin ”egen” 
redningsvest, som han/hun så er fortrolig (bekendt) med hjemmefra – en løsning som så til 
gengæld kan blive besværlig på selve turen. Selvom det naturligvis på enhver rotur er den 
ansvarlige styrmand i båden, der har det aktuelle ansvar, vil det være hensigtsmæssigt på f.eks. 
DFfR-arrangerede ture, hvor deltagerne typisk ikke kender hinanden, at denne opgave beror hos 
turledelsen.  
 

 
§ 3, stk 3’s endelige, samlede tekst foreslås derfor således:  

A. Desuden skal enhver deltager i langture over for klubbens bestyrelse have bevist, at han/hun er fortrolig med 

indretning og funktion af den type godkendt redningsvest, vedkommende bruger, herunder kunne iføre sig vesten i 

vandet. Anvendes automatisk oppustelige veste skal disse altid bæres under roning.  

B. Vesteprøven fornyes med højst tre års mellemrum.  

C. På langture arrangeret uden for egen klubs regi er det den ansvarlige turledelse, der har ansvaret for at de deltagende 

roere er fortrolige med de redningsveste, der anvendes på turen.  

§ 3 stk 4  

Forslag til justering – når vi nu alligevel er i gang!  
 

Det er udelukkende en klubs bestyrelse der kan tildele – og fratage – roere langtursstyrmandsretten.  
Begrundelse:     Hermed kan tvivl, misforståelser og ”dumme fejltagelser” forhåbentlig undgås i fremtiden!  
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