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Bilagsoversigt
Ingen

Sag nr. 1 – Godkendelse af dagsorden
Fremlæggelse: HBN
Beslutningstema

Dagsordenen godkendes.

Indstilling

Dagsordenen godkendes af HB.

HB´s beslutning

Godkendt

Sag nr. 2 – Afholdelse af DM 2020
Fremlæggelse: TE
Tema

Model for afholdelse af DM 2020 besluttes

Sagsfremstilling

Pga. situationen vedrørende Corona vurderes det om det er muligt at afvikle DM
2020 og efter hvilken model.
TE vil på mødet fremlægge den model som DM-gruppen har arbejdet med.
Hovedbestyrelsen har den 14. august truffet følgende beslutning om afholdelse af
et DM: ” HB ønsker, i det omfang det er muligt, at der afholdes DM. Det skal foregå
på et sundhedsmæssig forsvarligt grundlag og med accept fra myndigheder.
Desuden skal det afvikles, så det giver sportslig mening, altså der skal være
opbakning og rimelig deltagelse fra klubberne. Hovedlinjen er, at DM gennemføres,
hvis det både er sundhedsmæssigt forsvarligt og sportsligt meningsfuldt.”

Bilag

Ingen

Indstilling

Sagen drøftes

HB´s beslutning

DM afvikles udfra nedenstående model:
1) I Holstebro afvikles den 10. og 11. oktober løb for U19 over 1000m.
Tilmeldingsfrist til disse løb er 7 dage før.
2) På Bagsværd Sø afvikles den 17. og 18. oktober alle DIF-løb. Der kan ikke
eftertilmeldes til DIF-løb. De klubber der var tilmeldt til det oprindeligt
udmeldte DM den 17.-19. september er automatisk tilmeldt til DM den 17.
og 18. oktober.
Det forsøges tillige at afvikle enkelte Forbundsmesterskabsløb i det
omfang, der kan findes plads til dette uden, at vi kommer i konflikt med
forsamlingsforbuddet. Valget af FM-løb vil blive foretaget ud fra princippet
om, at der suppleres op med FM-løb for modsatte køn, der afvikles DIF-løb
i. Tilmelding til eventuelle FM-løb vil være 7 dage før.
HB vil den 4. oktober på det ordinære møde vurdere og beslutte om der er sket
forandringer som gør det nødvendigt at aflyse én eller begge regattaer.

Sag nr. 3 – Eventuelt
Fremlæggelse: Alle
Tema

Eventuelt

Sagsfremstilling

Ingen

Bilag

Ingen

Indstilling

Ingen

HB´s beslutning

Intet under dette punkt.

