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Sag nr. 1 – Godkendelse af referat 
Fremlæggelse: HBN 

 

Beslutningstema Godkendelse af referat 
 

Sagsfremstilling  
 

HB har afholdt møde den 4. oktober 2020.  

Bilag 
 

Bilag 1.1 HB referat 04-10-2020 endelig 

Indstilling Referat godkendes 
 

HB’s beslutning  
 

              

 

Sag nr. 2 – Godkendelse af dagsorden 
Fremlæggelse: HBN 

 

Beslutningstema Dagsordenen godkendes. 
 

Indstilling Dagsordenen godkendes af FU 
 

HB´s beslutning  
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sag nr. 3 – Talentudviklingsstrategi 2021-2024 
Fremlæggelse: FTH  

 

Tema FTH fremlægger udkast til talentudviklingsstrategi 
 

Sagsfremstilling Resumé af status på talentudviklingsstrategien 
Foranlediget af et ønske om afklaring af forhold omkring talentudvikling i dansk 
roning og et behov for strategi, hvorpå det langsigtede samarbejde med Team 
Danmark kan bygges, indledte en beskrivergruppe arbejdet med at skabe et skellet 
og et indhold, der skulle bruges til en bred diskussion i dansk roning. 
Beskrivergruppen bestod af KU-formanden, sportschefen, talentkoordinator og 
ungdomslandstræner. Oplægget inkluderede et oplæg til omorganisering af 
Masterplan-midler fra kraftcentre til U23 aktiviteter. 
Talentudviklingspapiret har løbende gennemgået justeringer efter de første 
konsultationer i organisationen og blev med supplerende bilag udsendt til 
kommentering til klubber og udvalg 10. august 2020. Tidsfristen for kommentering 
var 25. september. 
Der er indsendt kommentarer fra: KC Ægir, KC Hadsund, HC Holstebro, KC Aarhus, KC 
Odense, KC København (N. Hyldager), KC Lyngby, KC Bagsværd, Conny Sørensen, 
Københavns Roklub (N. Holmquist), DSR (M. Hartsteen). 
Alle er blevet tilbudt et opfølgende møde for at afklare indgivne kommentarer og 
uddybning af forhold i den udsendte udgave af talentstrategien. Møder er afholdt 
med: KC Ægir, KC Hadsund, HC Holstebro, KC Aarhus, KC Odense og KC Bagsværd. 
Herefter er to største ”knaster” (kraftcentre og U23 landshold) justeret i 
talentudviklingsstrategien til blot at angive retning (reorganisering af 
kraftcenterkonceptet og styrkelse af U23 landsholdet) og at henvise til en nærmere 
udformning i planlagte arbejdsgrupper. 
Beskrivergruppen er udvidet med Johnny Bo Vikkelsø (KU) og Mikael Espersen (DRC 
bestyrelsens KC-repræsentant). 
En gennemgang af forløb og de næste skridt er præsenteret på KU seminaret 7. 
november. 
Den senest reviderede udgave af Talentudviklingsstrategien forelægges på DFfRs 
bestyrelsesmøde 24. november. 

 
Dagsordenspunkt: Talentudviklingsstrategien  
Den videre proces for arbejdet med talentudviklingsstrategien indebærer: 

• Der nedsættes en bredt sammensat arbejdsgruppe til at formulere strategien 
for udvikling af organiseringen af kraftcentre. 

• Der nedsættes en bredt sammensat arbejdsgruppe til at formulere strategien 
for udvikling af U23 landsholdsaktiviteter. 

• Beskrivergruppen arbejder sideløbende med at færdiggøre den øvrige del af 
talentudviklingsstrategien. 

• Beskrivergruppen sammenfatter strategipunkter fra de to arbejdsgrupper i 
talentudviklingsstrategien. 

• Det endelige udkast af talentudviklingsstrategien til beslutning drøftes i KU og 
DRCs bestyrelse. 

• Talentudviklingsstrategien sendes til DFfRs bestyrelse med henblik på 
godkendelse omkring 1. april 2021. 

 

Bilag Bilag 3.1 Talentudviklingsstrategi 



 

Indstilling HB bedes at tage stilling til: 
a) Er der accept af at indholdet i den fremsendte udgave af TU-strategien 

danner grundlag for det videre arbejde? 
b) Vision og mission er udarbejdet af beskrivergruppen for at få et grundlag at 

formulere TU-strategien på. Almindeligvis er dette udgangspunkt politisk 
vedtaget forud for strategiudviklingen. 
Er beskrivergruppens forslag i tråd med bestyrelsens forståelse? 

c) Er der accept af den videre proces? 
 

HB´s beslutning  
 

  

 

 

Sag nr. 4 – Budget 2021 
Fremlæggelse: CS/BJ  

 

Tema Behandling af budget 2021  
 

Sagsfremstilling Behandling af budget for 2021 blev behandlet på FU-møde 4. november. Forud for 
dette har udvalg meldt forventninger ind til 2021. På denne baggrund er der 
justeres i budgettet for 2021. Da en række aktiviteter ikke er gennemført som 
planlagt i 2020 og det forventede regnskab vil udvise et mindreforbrug, er det 
intentionen, at der for 2021 planlægges med at få gennemført en række af disse 
aktiviteter oveni hvad der normalt planlægges, hvilket betyder at der budgetteres 
med et underskud for 2021.  
 
Budgettet vedtages endeligt på HB-mødet 19. januar 2021.  
 

Bilag Eftersendes 
 

Indstilling Budgetforslag drøftes og tilrettes og besluttes endeligt på HB-møde den 19. januar 
2021.  
 

HB´s beslutning  
 

  

 

 

 

 



Sag nr. 5 – DIF strategiaftale 2022-25 
Fremlæggelse: CS/BJ  

 

Tema Godkendelse af ramme for arbejdet med DIF strategiaftale  
 

Sagsfremstilling Hovedoverskrifter: 
 

• Ungdom: Rekruttering (bredde/motion), skabe interesse for roning blandt 
unge (fx via skole ol og andre tiltag), understøtte klubbers 
ungdomssatsning. 

• Talentrekruttering/kaproning: I princippet det som er i KU’s budget i dag 
og så suppleret med mere samarbejde med DRC med udgangspunkt i den 
kommende talentudviklingsstrategi 2021-2024. Herunder nedsættelse af 
formelle teams mellem DRC/DFfR. 

• Udviklingsspor: Her placeres satsning med E-roning og Coastal. Begge er 
forankret hos DFfR, men med samarbejdsflader til DRC. 

• Bredde: Klubudvikling, frivillighed, master, turroning, langdistance, 
sportsroning. 

• Organisation og internationalt: Udvikling og drift af DFfR organisation, 
organisationsudvikling, kommunikation (drift og Udvikling), internationalt 
samarbejde og dommere. 

• Facilitet, sikkerhed og natur (miljø): Fælles spor mellem DKF, DFfR og Sejl. 
Vi bør tone det lidt væk fra miljø og over mod natur som er bredere og et 
mere anvendeligt afsæt for aktiviteter og som en måde at skabe interesse 
for vores sport. Desuden bør sikkerhed også i en eller anden form indgå 

 
De seks overstående punkter har været udgangspunktet for arbejdet. På den 
baggrund besluttede HB den 4/10:” Der arbejdes videre med et fællesspor og det 
formuleres endeligt de tre forbund imellem. Ungdom og udvikling lægges sammen i 
et fælles spor. Der skal maksimalt være 5 spor. Breddesporet (familieroning) skal 
indgå. Sagen behandles endeligt på HB-mødet i november.” 
 
På den baggrund fremlægges nu i udkast formulering med vedhæftet økonomi til i 
alt fem sport – udvikling og ungdom forenes i et spor. Der har været kontakt med 
DKF og Sejl og der er forståelse for at de tre forbund går sammen om et spor med 
facilitet, miljø og natur som grundparametre. Hvert forbund indsender i første 
omgang der egen tekst til DIF og så arbejdes der herefter videre frem mod en 
fælles formulering.  
 

Bilag Eftersendes 
 

Indstilling Ramme for de 5 spor drøftes. Inden indsendelse 1. december 2021 tilretter CS/BJ 
endeligt på baggrund af HB’s bemærkninger samt kvalitetstjek fra 
forbundskonsulent.    
 

HB´s beslutning  
 

  

 



Sag nr. 6 – DFfR strategi 
Fremlæggelse: Alle  

 

Tema Behandling af udkast til strategi for DFfR 2021-2025  
 

Sagsfremstilling HB besluttede på HB møde den 4. oktober følgende procesplan: 
 
24/11: Ordinært HB-møde hvor eventuelle nye forslag og indvendinger til 
strategien modtages og bearbejdes og efterfølgende indarbejdes i det endelige 
forslag til strategi.    
 
Høringsperioden fastsættes fra den 26. november til den 12. januar 2021.  
 
19/1: Ordinært HB-møde, hvor den endelige strategi er klar til vedtagelse og 
offentliggørelse. 
Resultat: DFfR’s nye strategi er vedtaget og implementeres herefter.  
 
Strategien bygger på 4 søjler: 
 

• Fastholdelse og nye målgrupper 

• Sammenhængskraft – klubudvikling 

• Kommunikation og kultur 

• Organisering og involvering 
 
DFfR vision og mission fastholdes og målsætningen frem mod 2025 er bl.a. 20.000 
medlemmer.  
 
Hovedbilaget til sagen er bilag 6.1. Desuden vedlagt diverse baggrunds dokumenter 
samt opsamling på diskussionen på HB-mødet 4. oktober. Derudover er der 
modtaget et forslag fra AH+KH vedrørende omstrukturering.  
 

Bilag Bilag 6.1 Udkast DFfR Strategi 
Bilag 6.2 Opsamling strategi HB-møde 4. oktober 
Bilag 6.3 Oplæg til HB møde 4. oktober 2020 
Bilag 6.4 Udvalg Forslag til omstrukturering_2020 AH-KH 
Bilag 6.5 Oversigt medlemstal DFfR 
 

Indstilling Udkast drøftes og på baggrund af HB’s bemærkninger tilrettes udkastet og sendes 
herefter i høring blandt DFfR’s udvalg og medlemsklubber med høringsfrist den 12. 
januar 2021. 
 

HB´s beslutning  
 

  

 

 

 

 



Sag nr. 7 – Oprettelse af etisk komite i DFfR  
Fremlæggelse: BJ  

 

Tema Forslag til nedsættelse af etisk komite  
 

Sagsfremstilling HB godkendte på møde den 4. oktober rammen for nedsættelse af etisk komite. 
Der blev besluttet følgende: ”HB godkender rammen for etisk komite og at der på 
den baggrund indhentes forslag til kandidater. Det skal præciseres hvordan WB-
ordning organiseres, økonomi og behandlingstid for indgåede klager. 
Endelig godkendelse og nedsættelse på HB-møde den 24. november.”  
 
Ramme for DFfR’s etiske komite som besluttet: 

• DFfR’s hovedbestyrelse indstiller medlemmer til etisk komite som vælges 
på ordinær HGF. Medlemmerne vælges forskudt og for to år ad gangen.   

• Etisk komite skal behandle klagesager og arbejde inden for rammen af 
DFfR’s etiske kodeks. Komiteen skal i alle forhold optræde uafhængig. 
DFfR’s etiske kodeks må ikke være i modstrid med DIF’s og Team Danmarks 
etiske kodeks samt FISA’s regler på det etiske områder.  

• Sammensætning:  
Etisk komite består af fem medlemmer, hvoraf de to skal være eksterne – 
altså uden direkte relation til DFfR. De eksterne må således ikke være 
ansatte el tidligere ansatte i DFfR/DRC og må heller ikke være medlemmer 
af en roklub under DFfR. Medlemmerne vælges for to år ad gangen i en 
rotationsordning. Formand og næstformand kan ikke ordinært være på 
valg samtidigt. Der vælges 1-2 suppleanter for de interne medlemmer. 
 
De tre interne medlemmer: 
1) Formand: En person med solide organisatoriske erfaringer enten via 

frivilligt arbejde eller som erhvervsmæssig erfaring. Gerne suppleret 
med juridisk eller HR/personalemæssig indsigt. 

2) Tidligere elite-roer på senior a-landsholdsniveau eller niveau lige 
under.  

3) Nuværende eller tidligere klubformand i en roklub under DFfR. 
De to eksterne medlemmer: 
1) Næstformand: Frivillig/politisk valgt med indgående kendskab til 

elitesport fra et stort eller mellemstort specialforbund under DIF. 
2) Person med HR-kompetencer fra DIF. Som udgangspunkt en ansat i DIF 

eller i et specialforbund. 
 
Forslag til medlemmer vil blive præsenteret på HB-mødet. Det foreslås at afsætte 
10.000 pr. år til drift af komiteen til mødeudgifter og rejseudgifter. Komiteen 
fastsætter i samarbejde med FU de nærmere retningslinjer for sagsbehandlingstid 
og øvrige praktiske rammer for komiteens virke.  
 

Bilag Bilag 7.1 Ramme for etisk komite 
Bilag 7.2 Udkast til opdateret etisk kodeks for DFfR, september 2020(v1) 
 

Indstilling • Etisk kodeks vedtages i tilrettet form 

• Retningslinjer for etisk komite, klageadgang og offentliggørelse på 
hjemmeside forberedes 



• Etisk komite nedsættes midlertidig i 2020 af HB. Herefter fra 2021 af HGF 
efter indstilling fra HB 

• Komiteens arbejde og konstruktion vurderes efterår 2021 

• WB-ordning: Henvendelser sendes direkte til formanden for etisk komite.  
 

HB´s beslutning  
 

 

Sag nr. 8 – Evaluering af DM 2020  
Fremlæggelse: TE/AH  

 

Tema Fremlæggelse af evaluering af afviklingen af DM 2020 
 

Sagsfremstilling HB besluttede den 21. september at gennemfører DM i et helt nyt set up, der kan 
matche kravene fra myndighederne. Beslutningen blev:   
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 besluttede i forlængelse af dette den 4. oktober:  

• Fortsat opbakning til gennemførelse af DM, hvis gældende regler 
overholdes. Der informeres efter hb mødet med præciseringen af 
arrangements størrelse mm.  
KH kan ikke godkende fordi han ikke mener, at der under de nuværende 
lovgivning og bestemmelser, forsvarligt kan afvikles et DM 

 
På denne baggrund blev DM gennemført med DFfR som ansvarlig arrangør. 
Vedhæftet sagen en kort evaluering af gennemførelsen samt økonomi. Trods de 
vanskeligheder vedr. corono var der fra sekretariatets siden en konstruktiv dialog 
med Politiet om, hvordan regattaer kan gennemføres og Politiet havde ingen 
bemærkninger eller henstillinger på deres besøg under afviklingen. Erfaringerne fra 
afviklingen vil blive brugt i forhold til gennemførelse af regattaer i 2021. Dette vil 
bl.a. blive gennemgået på regattaledermødet den 30. november 
 
Det anbefales desuden, at HB senest på næste møde beslutter, hvor DM 2021 skal 
afholdes.  
 

Bilag Bilag 8.1 Evaluering af Danske Mesterskaber i roning 2020 
  



Indstilling HB tager evalueringen til efterretning  
 

HB´s beslutning  
 

Sag nr. 9 – Proces for valg af formand/bestyrelse for DFfR  
Fremlæggelse: Alle  

 

Tema På HGF 2021 skal der vælges ny formand for DFfR 
 

Sagsfremstilling Der skal på HGF 13. marts 2021 vælges ny formand for DFfR og øvrige 
hovedbestyrelsesmedlemmer. 
 
HGF 2020 blev afholdt online og i den forbindelse blev de kandidater, der ønskede 
at opstille til hovedbestyrelsen tilbudt at få deres cv og info om hvad de ville 
arbejde med på forbundets hjemmeside. Denne ordning anbefales videreført så 
alle opstillede kandidater stilles lige. Den kan med fordel udbygges med en 
videohilsen. 
 
For at få de bedst egnede kandidater frem, er det vigtigt det er beskrevet, hvilke 
opgaver bestyrelsen arbejder med. Dette gøres i en kort info på hjemmesiden i 
forbindelse med første annoncering af HGF, som skal være meddelt 
medlemsklubber senest 1. januar. Frist for dagsorden er 30 dage før HGF.  
 
Til valg af formand anbefales samme model, men med en udbygget beskrivelse af 
opgaver og ønskede kompetencer for en kommende formand. 
 
Efter FU’s behandling er der udarbejdet en skabelon for henholdsvis valg af 
formand og bestyrelsesmedlemmer. Se bilag.   
 
Det er ikke et krav jf. DFfR’s vedtægter, at man skal melde sit kandidatur på 
forhånd. Men dem som ønsker at benytte sig af denne mulighed kan gøre det helt 
frem til den 23. februar, så vil materialet komme med sammen med materialet til 
HGF. Skabeloner til CV offentliggøres og udsendes den 11. januar sammen med 1. 
indkaldelse til HGF.   

 

Bilag Bilag 9.1 Kandidat CV, valg til formand, HGF 2021 
Bilag 9.2 Kandidat CV, valg til bestyrelse, HGF 2021 
 

FU’s beslutning Ok til rammerne det beskrives hvilke opgaver/forventninger der er for henholdsvis 
formand og bestyrelsesmedlemmer. Datoer for offentliggørelse præciseres.  
 

Indstilling HB godkender skabeloner til valg af henholdsvis formand og bestyrelse.  
 

HB’s beslutning 
 

 

 

 



Sag nr. 10 – Indkøb af langtursbåd 
Fremlæggelse: BJ  

 

Tema Forslag om indkøb af langtursbåd 
 

Sagsfremstilling FU drøftede den 4. november, på baggrund af henvendelse, indkøb af ny 
langtursbåd.  
 
For at belyse sagen nærmere inden beslutning i HB bad FU om yderligere 
oplysninger som følger her: 
 
DFfR har 13 udstationerede to-åres inriggere, fordelt rundt i Danmark.  
(Vi har også de to coastalbåde i Thorsminde, en C2x og en C4x+) 
 
Der ligger to både i Skive Roklub (både fra 1998 og 1989), Sønderborg Roklub (både 
fra 1999 og 2007), Svendborg Roklub (både fra 2007 og 2013), Nakskov Roklub 
(både fra 1989 og 1990), Vordingborg Ro- og Kajakklub (både fra 1991 og 2009) og 
Nykøbing Sj. Roklub (både fra 1992 og 2001) 
Der ligger en udstationeret båd i Rudkøbing Roklub (båd fra 2017).  
 
Leje af en båd i en uge: ……………… 825kr 
Leje af en båd i en dag: ……………… 165kr  
 
Der følger alt det nødvendige sikkerhedsudstyr med når man lejer en båd, samt 
værktøjskasse med det mest nødvendige.  
Bådene lejes gennem roning.dk og administreres af Lise P. (Aalborg Dame Roklub). 
Man skal have mindst en langtursstyrmand på bådholdet for at kunne leje en båd, 
og et rohold skal godkendes af rochefen/formanden i den roklub, hvor roerne 
kommer fra.  
 
Mere information om DFfRs Udstationerede Både kan findes på roning.dk, her: 

https://roning.dk/kerneydelser/kap-og-bredderoning/lej-en-
udstationeret-baad/ 
 
Der plejer at være fornuftigt brug af bådene gennem en sæson. Selvsagt der er 
mere pres på nogle klubber end andre. Men selve administrationen er vi ikke ret 
meget inde over, faktisk kun når det drejer sig om at opdatere roning.dk med en 
liste over udlejninger i ny og næ.  
 

Bilag Bilag 10.1 tilbud på indkøb af langtursbåd 
Bilag 10.2 Mail vedr. indkøb af langtursbåd 
 

Indstilling Drøftes 
 

FU´s beslutning Inden beslutning indhentes supplerende oplysninger om antal både, placering, 
alder og om det er til erstatning af eksisterende båd eller ekstra. 
 

HB’s beslutning 
 

 

 

https://roning.dk/kerneydelser/kap-og-bredderoning/lej-en-udstationeret-baad/
https://roning.dk/kerneydelser/kap-og-bredderoning/lej-en-udstationeret-baad/


Sag nr. 11 – Indstilling af dommere  
Fremlæggelse: MH  

 

Tema Emne: Nominations for 2021 European Rowing Event Juries and 2021 European 

Rowing Event Juries 

Sagsfremstilling Fra dommerudvalget er der vedhæftet indstilling af dommere som ønsker at 
komme i betragtning til hverv som dommer ved internationale regattaer i regi af 
hhv World Rowing (FISA) og European Rowing Confederation i 2021. Desuden 
indsat nedenfor i sagen de præmisser FISA opstiller for udpegning af 
dommere. indstilling skal signeres af forbundet. 

Fra FISA 

Member Federations are now invited to nominate umpires to serve on the juries for 

those events listed below (*). A maximum of 2 nominations per National Federation, 

per Event shall be accepted, provided that they are different genders. National 

Federations should ensure that any umpire nominated is definitely able to attend the 

event concerned.  

The federation and the umpire commit themselves that – if selected – the umpire will 

attend the regatta.  

A subsidy for travel costs will be provided for all of the mentioned events with the 

exception of local Jury members at World Rowing Cup regattas. The deadline for 

nominations with complete contact information for the nominated umpire (including 

email address) to be received is 30 November 2020 (midnight CET). 

http://www.worldrowing.com/fisa/publications/umpiring  

30 April – 2 May World Rowing Cup I – Zagreb (CRO) (1) 

7-11 July World Rowing Under 23 Championships – Racice (CZE)  

11-15 August World Rowing Junior Championships – Plovdiv (BUL)  

19-21 August Summer FISU World University Games – Chengdu (CHN) 

 

9-11 April                  European Rowing Championships – Varese (ITA) (*) 

22-23 May                European Rowing Under 19 Championships – Munich (GER) 

4-5 September         European Rowing Under 23 Championships – Kruswicza (POL) 

(1) Remaining slots only for World Rowing Umpires from Europe  

(*) As one of the consequences of the cancelled 2020 international rowing season, due 

to the Covid-19 pandemic, it was decided to transfer the selected Jury members for 

most of the 2020 World Rowing events to the 2021 equivalent World Rowing event. If a 

(number of) selected 2020 Jury member(s) do not confirm availability for 2021, then a 

supplementary selection for a limited number of 2021 Jury positions at the particular 

event(s) concerned will be conducted. This means that nominations from member 

http://www.worldrowing.com/fisa/publications/umpiring


federations which have already a selected and confirmed Jury member for an 

individual event will not be considered. The World Rowing umpires listed in the 

attached document will be part of the 2021 Jury/Juries as they have confirmed their 

availability.  

  

Bilag Bilag 11.1 Samleliste 2021 lukket 
Bilag 11.2 2021EuropeaneventsJurynominationform_Anders_ok 
Bilag 11.3 2021EuropeaneventsJurynominationform_Cathrine_ok 
Bilag 11.4 2021EuropeaneventsJurynominationform_Jan_ok 
Bilag 11.5 2021EuropeaneventsJurynominationform_Keld_ok 
Bilag 11.6 2021 EuropeaneventsJurynominationform_Morten _ok 
Bilag 11.7 2021WorldRowingEventsJuryNominationForm_Anders _ok 
Bilag 11.8 2021WorldRowingEventsJuryNominationForm_Cathrine_ok 
Bilag 11.9 2021WorldRowingEventsJuryNominationForm_Jan_ok 
Bilag 11.10 2021WorldRowingEventsJuryNominationForm_Kasper_ok 
Bilag 11.11 2021WorldRowingEventsJuryNominationForm_Keld_ok 
Bilag 11.12 2021WorldRowingEventsJuryNominationForm_Lars_ok 
Bilag 11.13 2021WorldRowingEventsJuryNominationForm_Morten_ok (002) 
Bilag 11.14 2021EuropeaneventsJurynominationform_Marie _ok 
Bilag 11.15 2021WorldRowingEventsJuryNominationForm_Marie_ok 
  

Indstilling HB tiltræder dommerudvalgets indstilling 
 

HB´s beslutning   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sag nr. 12 – Styrkelse af intern kommunikation  
Fremlæggelse: HH  

 

Tema Forslag modtaget fra Hother Hennings  
 

Sagsfremstilling Forslag om etablering af digitalt tidsskrift, portal eller lignende for DFfR 
 
DFfR mangler et medie der bringer nyheder fra hovedbestyrelsen, de forskellige 
udvalg, klubber, regattaer og enkelte roere videre til de danske roere.   
Her tænkes på et medie til meddelelser, debat, inspiration, turbeskrivelser, køb og 
salg, kursustilbud, arrangementer osv. 
  
De nyhedsbreve som udsendes fra sekretariatet er kvalificerede, men 
envejskommunikation der ikke afspejler aktivitetsniveauet i vores forbund, og kun 
når et minimum af forbundets medlemmer.   
Et tidsskrift der når alle roere har et betydeligt potentiale, idet alle aktiviteter 
synliggøres og gøres tilgængelige for ”bredden” (altså medlemmerne), hvilket ikke 
sker i dag, hvor arrangementer og omfanget af tilbud ikke kendes af bredden i 
vores forbund. 
Et medie vil styrke relationerne til de enkelte klubber og medlemmerne, der får 
synliggjort hvad der sker i DFfR og hvor medlemmerne qva kendskabet til de 
forskellige tilbud får mulighed for at deltage i arrangementer, debat, lave turopslag 
mv.   Der er et betydeligt potentiale i at få flere af de danske motionsroere 
aktiveret, mere aktivitet, flere medlemmer osv.  
  
Mediet kan driftes af en central redaktion under forbundet, med ”lokalredaktører” 
i de enkelte udvalg og geografiske områder. Redaktionen er central, idet der skal 
arbejdes for at få indholdet op at stå, ligesom redaktionen skal sikre 
at presseansvarsloven følges.  ”Ryggraden” i det nye medie kan være de 
nyhedsbreve der udsendes i dag samt de nyheder der udsendes af andre 
udvalg, nyheder fra kaproning mv.   Der skal være mulighed for at annoncere i det 
nye medie.  
 
Dansk Kano- og Kajakforbund udgiver kvartalsmagasiner, hvoraf en udgave er et 

års-magasin.  Årsskriftet kan ses på linket: https://kano-kajak.org/om-

dkf/magasin-nyhedsbrev-facebook-hjemmeside/ 
  
 

Bilag Ingen 
  

Indstilling Drøftes 
 

HB´s beslutning   
 

 

 

 

 

https://kano-kajak.org/om-dkf/magasin-nyhedsbrev-facebook-hjemmeside/
https://kano-kajak.org/om-dkf/magasin-nyhedsbrev-facebook-hjemmeside/


Sag nr. 13 – Meddelelser 
Fremlæggelse: Alle  

 

Tema Meddelelser fra sekretariat og øvrige 
 

Sagsfremstilling Sekretariat: 
 
Status facilitetsstrategi – revurdering af status Haderslev Dam 
 
Øvrige: 
 
Presidents Meeting – planlægning er på et foreløbige stadie og vurderes om det 
kan afholdes i DK 2021.  
 

Bilag Bilag 13.1 Status på arbejdet med facilitetsstrategien 
 

Indstilling Ingen 
 

HB´s beslutning  
 

 

 

 

Sag nr. 14 – Orientering fra DRC  
Fremlæggelse: TE  

 

Tema Orientering fra Danmarks Rocenter 
 

Sagsfremstilling Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra det seneste bestyrelsesmøde 
2. november. Referat eftersendes når det er godkendt. 
 
Der har været afholdt KU-seminar den 7. november.  
 

Bilag Ingen 
  

Indstilling Orientering tages til efterretning 
 

HB´s beslutning   
 

 

 

 

 



Sag nr. 15 – Referat af forretningsudvalgsmøde 4. november  
Fremlæggelse: Alle  

 

Tema Referat af seneste FU-møde 
 

Sagsfremstilling FU afholdt møde 4. november. Referat vedhæftet til orientering 
 

Bilag Bilag 15.1 FU referat 04-11-2020 endelig 
  

Indstilling Referat tages til orientering 
 

HB´s beslutning   
 

 

 

Sag nr. 16 – Eventuelt  
Fremlæggelse: Alle  

 

Tema Eventuelt 
 

Sagsfremstilling Ingen 
 

Bilag Ingen  
 

Indstilling Ingen 
 

HB´s beslutning  
 

 

 


