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Sag nr. 1 – Godkendelse af referat 
Fremlæggelse: HBN 

 

Beslutningstema Godkendelse af referat 
 

Sagsfremstilling  
 

HB har afholdt møde den 24. november 2020.  

Bilag 
 

Bilag 1.1 HB referat 24-11-2020 endelig 

Indstilling Referat godkendes 
 

HB’s beslutning Godkendt  
 

              

 

Sag nr. 2 – Godkendelse af dagsorden 
Fremlæggelse: HBN 

 

Beslutningstema Dagsordenen godkendes. 
 

Indstilling Dagsordenen godkendes af FU 
 

HB´s beslutning Godkendt 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sag nr. 3 – Budget 2021og regnskab 2020 
Fremlæggelse:  CS/BJ 

 

Tema Forslag til budget 2021 fremlægges til godkendelse 
 

Sagsfremstilling Endeligt budget fremlægges til godkendelse samt oversigt over modtagne 
donationer. Regnskab 2020 forelægges til godkendelse 
 

Bilag Bilag 3.1 Gavegiro (lukket) 
Bilag 3.2 Regnskabsudkast 2020 kommentarer (lukket) 
Bilag 3.3 Budget 2021 og realiseret 2020 til HB (lukket) 
Bilag 3.4 Tekst til budget 2021 version 15-01-21 (lukket) 
Bilag 3.5 Regnskabstal 2020 fra BC 14.01.21 – Balance (lukket) 
 

Indstilling HB vedtager:  

• Budget 2021 og bemyndiger FU til at tilrette budgettet endeligt 

• Godkender betænkningen af roklubberne med midler til almenvelgørende 
formål  

• Christina Rindom vælges som revisor for Fonden til Rosportens Fremme 

• Godkender regnskab 2020, med bemyndigelse til FU om at gennemføre 
eventuelle mindre tilpasninger jf. dialog med revisionen. Regnskabet 
underskrives på først kommende FU-møde og til endelig underskrivelse af 
HB i forbindelse med HGF 2021.    

 

HB´s beslutning • Budget 2021 gennemgået og budgetnotat taget til efterretning. FU 
bemyndiges til at tilrette budgettet endeligt.  

• Gavegiro godkendt vedr. betænkning til klubber 

• Christina Rindom valgt som revisor for Fonden  

• Regnskab 2020 - indstilling tiltrådt  
  

  

Sag nr. 4 – DFfR strategi 
Fremlæggelse: CS/AH  

 

Tema DFfR strategi efter endt høring fremlægges 
 

Sagsfremstilling På HB-mødet den 24. november blev det besluttet at:” 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.” 
  
CS, AH og BJ justerede herefter strategioplægget og det blev sendt i høring før jul til 
klubber og udvalg. Fristen blev justeret til den 17. januar for at give mest muligt tid 
til høring. Vedhæftet er det samlede strategiudkast samt det dokument, som blev 
sendt i høring. Høringssvar eftersendes 17. januar. 
 
Det rejste forslag om omstrukturering behandles i forbindelse med strategien.  



 

Bilag Bilag 4.1 2020-12-12 Høring vedr. strategi december 2020 (endelig) 
Bilag 4.2 Strategi PP SWOT efter HB behandling 241120 (lukket) 
Bilag 4.3 Udvalg Forslag til omstrukturering 2020 AH-KH (lukket) 
Bilag 4.4 Svar på høring om DFfRs strategi - klubber og udvalg (lukket) 
 

Indstilling At HB på baggrund af høringen beslutter kommende strategi for DFfR samt 
forholder sig til forlaget om omstrukturering 
 

HB´s beslutning Materialet samt input fra høring danner grundlag for det videre arbejde. AH, CS og 
HH udarbejder endeligt forslag. Der tages kontakt til DIF for sparring. Der afholdes 
et ekstraordinært HB møde 12/3 - vedr. strategi. Strategien vedtages af HB og 
fremlægges på HGF. Bilag 4.3 indgår i det videre arbejde.  
 

  

Sag nr. 5 – HGF 2021 
Fremlæggelse: BJ  

 

Tema Beslutning om afholdelse af HGF og formalia 
 

Sagsfremstilling Fastlæggelse af program og andre formalia vedr. HGF 2020  
  
Vedtægtsændringer:  
- Optag af rene ergometerklubber  
- Forslag til ændring i vedtægter Fonden til Rosportens Fremme 
 
Der kommer desuden en vurdering af om det kræver vedtægtsændringer i forhold 
til at optage individuelle eroningsmedlemmer jf. DIF dispensationsordning.  
 
Der skal også formuleres en vedtægtsændring vedrørende valg af etisk komite. 
 
Poul Madsens Lederpris: ? 
 
Valg til bestyrelsen:   
  
På valg:   
  
• Formand, Henning Bay Nielsen   
• Bestyrelsesmedlem, Marie Heide   
• Bestyrelsesmedlem, Kasper Haagensen   
  
Suppleanter på valg:   
•1. suppleant, Nanna   
• 2. suppleant, Morten Juel Hansen 
 
Fastsættelse af kontingentsatser jf. Bilag 5.3. 
 



Der tages stilling til dagsorden og eventuelle workshops eller lignende. Desuden 
skal det vurderes om HGF skal afholdes senere på foråret pga corona situationen. 
Vejledningen fra DIF er, at man kan ikke som forening afholde generalforsamling 
virtuel, man må som udgangspunkt afholde den planmæssigt eller så snart som det 
er muligt. For de nærmere regler se bilag 5.4. BJ har været i kontakt med hotellet 
og følgende datoer kunne være alternativer for afholdelse: 16-17/4 og den 14-
15/5. Som udgangspunkt vil det være omkostningsfrit at flytte arrangementet, skal 
dog endeligt bekræftes. 
 

Bilag Bilag 5.1 vedr. rene ergometerklubber 
Bilag 5.2 forslag til ændring i vedtægter Fonden til Rosportens Fremme 
Bilag 5.3 Kontingent 2021  
Bilag 5.4 1. indkaldelse til DFfR HGF 2021_11.01.2021 (lukket) 
Bilag 5.5 Afholdelse af generalforsamling - Corona svar fra DIF 

Indstilling Tage stilling til dato og forslag der skal fremmes 
 

HB´s beslutning • HGF afholdes fysisk søndag den 30. maj på Comwell i Middelfart. 

• Opbakning til de to forslag til vedtægtsændringer. Indsættes i 
dagsordenen. Endeligt program fastlægges senere.  

• Der indstilles uændret kontingent. Forsikringskontingent hæves dog pga. 
stigning i præmien fra Tryg.  

• Bilag 5.3 er åbent men klubber gøres via mail opmærksom på, at den kan 
opdateres.   

• John Frentz indstilles som dirigent 
 

  

Sag nr. 6 – Høring DIF/Team DK etisk kodeks 
Fremlæggelse: Alle  

 

Tema Høring etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt 
 

Sagsfremstilling Den 24. november indkom følgende høringsmateriale fra DIF. Bemærk, at 
høringsfristen efterfølgende er udsat til den 1. februar 2021.  
 
Kære specialforbund 
  
Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund sender hermed forslag til revideret 
Etisk Kodeks for Dansk Konkurrenceidræt i høring i alle specialforbund under 
Danmarks Idrætsforbund. 
  
Høringsprocessen består af to spor, henholdsvis en formel høring over forslag til 
Etisk Kodeks samt en opfordring til etiske drøftelser ude i specialforbundene. 
  
Spor 1: Høring over forslag til etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt 
Se vedhæftede høringsbrev - vær opmærksom på, at eventuelle bemærkninger 
til udkastet bedes indsendes senest den 8. januar 2021 kl. 12.00. 
  
Spor 2: Etiske drøftelser i specialforbundene 
Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund opfordrer specialforbundene til – 
som en del af høringsprocessen - at drøfte anvendelsen og funktionaliteten af 



det etiske kodeks med afsæt i nogle konkrete dilemmaer. Team Danmark og 
Danmarks Idrætsforbund opfodrer til, at drøftelserne sker med udgangspunkt i 
vedhæftede gruppeinddeling. Der er udpeget en ansvarlig, der skal indkalde 
gruppen til dilemmadrøftelserne.  
 
Gruppen kan vælge at tage afsæt i et eget dilemma fra egen praksis eller i et af 
de dilemmaer, der er beskrevet i nedenstående link.  
https://surveys.enalyzer.com?pid=hec7hf3f  
  

Bilag Bilag 6.1 Høringsbrev ang. etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt 
Bilag 6.2 Udkast - Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt - revideret 2020 
Bilag 6.3 Forbundsinddeling Etisk kodeks 
 

Indstilling Drøftes  
 

HB´s beslutning HB bakker op om udkastet hvilket meldes tilbage DIF 
 

  

Sag nr. 7 – Styrkelse af intern kommunikation  
Fremlæggelse: HH  

 

Tema Forslag modtaget fra Hother Hennings  
 

Sagsfremstilling Nedestående forslag blev behandlet første gang på HB mødet den 24. november 
2020. Der er arbejdet videre med det og heraf følger uddybning i bilag 7.1.  
 
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 

https://surveys.enalyzer.com/?pid=hec7hf3f


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.  
 

Bilag Bilag 7.1 Oplæg til mediestrategi (lukket) 
  

Indstilling Drøftes 
 

HB´s beslutning Opbakning til at arbejde videre med det. En central redaktion med HH som 
redaktør nedsættes. Der arbejdes på at udgive tre digitale udgivelser og et trykt 
årshæfte. HH og BJ koordinerer arbejdet.  
 

 

Sag nr. 8 – Meddelelser 
Fremlæggelse: Alle  

 

Tema Meddelelser fra sekretariat og øvrige 
 

Sagsfremstilling Sekretariat: 
Status på proces for ansættelse af ny bogholder. Ansættelsesudvalg nedsat med CS, 
BJ og medarbejderrepræsentant 
 
Statusmøde DIF 12. januar vedr. strategiaftale mellem DFfR og DIF. I evalueringen 
med DIF deltog CS og BJ. Statusskemaer vedhæftet til orientering. Der kommer 
senere en skriftlig tilbagemelding fra DIF. Overordnet forløb evalueringen 
tilfredsstillende. HB får tilsendt det samlede materiale, når DIF har givet sin 
skriftlige bemærkninger 
 
Status på høringsmøde vedr. Lynetteholmen 17. december bilag 8.1 og 8.2. der 
afgives høringssvar.  
 
Afholdelse af DM har medført en omkostning på ca. 25.000 og det estimeres, at det 
samlede timeforbrug fra sekretariatet er 110 timer. Begge tal dækker for de to 
afviklinger i henholdsvis Holstebro og Bagsværd. 
 
Øvrige: 
Indstilling af KH til Indoor Rowing Commission 
 
Idrætsforum København, Blå gruppe, hvor KH er tovholder. Arbejder bl.a. på at få 
opmærksomhed omkring aktiviteter i havnen i forbindelse med kommunalvalget i 
efteråret 2021 – sikkerhed og afholdelse af arrangementer for ikke kommercielle 
aktører vil være i fokus.   
 
Københavns Roklub har udtrykt interesse for afholdelse af Award Night 2021.  
 

Bilag Bilag 8.1 Notat vedr. møde den 17. december 2020 (lukket) 



Bilag 8.2 PPT-Status Lynetteholm og Miljøkonsekvensrapport-Blå forbund-ByHavn-
17122020 
 

Indstilling Orientering tages til efterretning 
 

HB´s beslutning Taget til efterretning  
 

 

Sag nr. 9 – Orientering fra DRC  
Fremlæggelse: TE  

 

Tema Orientering fra Danmarks Rocenter 
 

Sagsfremstilling DRC-bestyrelsen har ikke afholdt møder siden sidste HB-møde. 
Arbejdet og roernes forberedelser mod OL styres fortsat i høj grad af Covid-19 
situationen.  
Dette gælder både for den hjemlige træning som de planlagte træningslejre i 
udlandet. 
På Ro-centeret er der store udfordringer med at få træningstiderne til at slå tid, når 
både roere og kajak-roere ønsker to daglige træningspas. Denne plads udfordring 
er kritisk og skærpes yderligere ved at Covid-19 restriktionerne skal holdes.  
Vedr. de planlagte udenlandske træningslejre arbejdes der stadig på at roerne skal 
afsted, hvor erfaringer fra seneste træningslejr kan føre til ændringer i det 
specifikke set-up for rejserne.  
For de ikke-kvalificerede både er kval-regattaerne stadig ikke endeligt bekræftede 
af FISA, da man afventer Covid-19 situationen. En plan-B for evt. aflysninger af Kval-
regattaen afventes fra FISA. 
 
 

Bilag Ingen 
  

Indstilling Orientering tages til efterretning 
 

HB´s beslutning Taget til orientering  
 

 

 

 

 

 

 



Sag nr. 10 – Referat af forretningsudvalgsmøde 17. december  
Fremlæggelse: HBN  

 

Tema Referat af seneste FU-møde 
 

Sagsfremstilling FU afholdt møde 17. december Referat vedhæftet til orientering 
 

Bilag Bilag 10.1 FU referat 17-12-20 endeligt (lukket) 
  

Indstilling Referat tages til orientering 
 

HB´s beslutning Taget til orientering 
 

 

Sag nr. 11 – Eventuelt  
Fremlæggelse: Alle  

 

Tema Eventuelt 
 

Sagsfremstilling Ingen 
 

Bilag Ingen  
 

Indstilling Ingen 
 

HB´s beslutning Intet under dette punkt 
 

 

 



Kort introduktion/resume 
• Overordnet målsætning: 20.000 medlemmer i 2025
Deltagelsen i dansk idræt er under forandring, og med den nuværende situation med er det endnu mere 
vigtigt, at vi får udbredt rosporten og mulighederne ved sportsgrenen. Vi skal styrke fortællingen om, hvad 
rosporten kan bidrage med, med den hensigt at hverve flere medlemmer, og sikre progression og glæde 
ved sporten. Vi skal skabe et billede af rosporten ud fra de muligheder der er, og styrke fortællingen om at 
det en sportsgren, der udøves i naturen. Det kræver et styrket samspil mellem de forskellige aktører: 
Hovedbestyrelsen, sekretariatet, udvalg (frivillige) og klubber til glæde for alle udøvere. Til den 
overordnede målsætningen fremlægges følgende forslag til undermål:  

• Vi skal sikre moderne motionstilbud – vi skal være danskernes foretrukne motionstilbud på vand

• Vi skal repræsentere roning i alle dens former 

• Vi skal stadig sikre og varetage et højt eliteniveau

• Coastalroning skal være en fuld integreret disciplin både for bredde og elite

• Vi skal sikre motionstilbud, der samler de forskellige klubber på tværs af landet

• Vi skal sikre en ny generation, der kan varetage rosportens fremtid



DFfR’s muligheder

2

Hvordan fastholder vi nuværende

medlemmer?

▪ eRoning

▪ Fast track for bredde

▪ Coastal og eroning

▪ Nuværende medlemmer

▪ Mentorordning

▪ Kampagner målrettet unge

▪ Se muligheder i vores unikke beliggenhed og

natur

▪ Udviklie nye og tidssvarende kurser

Hvad kan vi gøre for klubudviklingen og

sammenhængskraften? 

▪ Vores klubber skal kunne håndtere nye

medlemmer

▪ Nye bådtyper

▪ Ronetværk

▪ Mere sparring mellem klubber

▪ Konservativ tilgang skal ændre til dialogisk og

konstruktiv tilgang (vi kan lære af hinanden) 

Hvordan sikrer vi fødekæden til eliten? 

▪ Gode træningsmiljøer på alle niveauer

▪ Uddannelse af dygtige trænere I klubber

▪ Sikre gode træningsfaciliteter

▪ Fast track modellen

▪ Regattaer der inspirerer og styrker sammenhold

Hvordan kommunikerer vi bedre? 

▪ Medier

▪ Sociale Medier

▪ Åben kommunikation

▪ Ronetværk

▪ Kommunikationsflow fra forbund til enkelte

klubmedlem

▪ Forventningsaftemning mellem de forskellige

organisatoriske led 

Hvad skal vi have fokus på ved vores kultur?

▪ Fokus på generationsskifte

▪ På klubniveau, forbundsniveau og til

stævneafvikling

▪ Mentorordning

▪ Dialog frem for diskussion

▪ Sikring af den stærke sociale kultur vi har 

Hvordan organiserer og involverer vi bedre

fremtidigt? 

▪ Sikring af de frivillige – udnyt den stærke sociale

kultur vi har 

▪ Ronetværk 2.0

▪ Vi skal lære af hinanden og udnytte hinanden

kompetencer på tværs af klubber

▪ Udnyt forskellige gratis muligheder vi er givet til

at undersøge vores klubber – eks. 

projektsamarbejder

▪ Bedre samarbejde mellem DRC og DFfR



DFfR Strategisøjler

3

Fastholdelse og nye 

målgrupper
• Større fokus på unge og 

frivillige, der flytter fra 

hjembyen

• Fokus på den del af 

fastholdelse af medlemmer 

der virker 

• Yderligere fokus på 

universitetsroning i 

forbindelse med uddannelse 

• Større ansvar til den unge 

målgruppe → sikre 

fastholdelse og  større 

tilknytning til deres klubber 

• Eksterne kurser omkring 

roning udenfor roning

• Større intern og ekstern 

synlighed 

• Kampagner tiltænkt unge

• Ungdomsarrangementer og 

synlighed omkring unge roer.

Organisering og 

kommunikation
• Mere brug af udvalg 

Udnyttelse af forskellige 

kompetencer i udvalg 

• Sikring af de unge frivillige –

ungdomsudvalg 

• Oversigt og involvering af 

klubber 

Kendskab og 

vidensdelings mellem 

hovedbestyrelse, 

sekretariat og klubber

• Udvikling på baggrund af 

undersøgelser -

Projektsamarbejde med 

studerende 

• Styrket samarbejde mellem 

DRC og DFfR

• Åben og klar kommunikation

• DFfR skal spille en aktiv rolle 

internationalt

Sammenhængskraft -

klubudvikling

• Mere sparring mellem 

klubber 

• Fokus på samarbejde på 

tværs af aldersgrupper 

• Flere lokale 

kaproningsstævner 

• Tilbud med fælles 

hjemmeside og andet 

forbundsmateriale 

• Øget fokus på motionister, 

der ønsker fællesskab på 

tværs af klubberne

• Forbundet skal understøtte 

og rådgive om klubbernes 

arbejde med faciliteter 

Overordnede målsætning: 20.000 medlemmer I 2025

Elite og 

talentrekruttering

• Fasttrack for både bredde og 

elite

• Understøtte opbygning af 

sunde og attraktive 

talentmiljøer

• Fremme uddannelse af 

trænere

• Gøre det attraktivt og 

understøtte at afholde lokale 

og regionale regattaer

• Fokus på fastholde unge 

roere og inspirere dem med 

talent til at blive kaproere

• Talentudvikling er en 

prioriteret indsats på både 

forbundsplan og klubniveau

• Rekruttering og uddannelse 

af dommere skal prioriteres

VISION

Vi styrker og samler dansk roning samt øger glæden ved roning som sport

MISSION

DFfR har til opgave at virke for fremme af dansk rosport i alle dens former samt for udbredelse af rosport 

idet danske samfund
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Bilag 3)  

Forslag til vedtægtsændring § 5 vedr. optag af ergometerklubber  

 

Forslag til ny §5, stk. 3 stillet af Hovedbestyrelsen, der gør det muligt at optage ergometerklubber. 

Ergometerklubberne vil med denne ændring fritages fra de almindelige bestemmelser i 

vedtægten omkring medlemsklubbers forpligtigelser vedrørende sikkerhed til søs.  

 

Forslag til ny § 5, stk. 3 

Medlemsklubber i DFfR jf. §2, stk. 1, der alene tilbyder og udfører roning på land/ergometer og 

dermed ikke har både og/eller aktiviteter på vand, er undtaget fra at opfylde § 5, stk. 2, litra a, b, 

c og f.  

Hvis medlemsklubber under § 5, stk. 3, 1. pkt., efter optagelse i DFfR erhverver både og/eller 

påbegynder aktiviteter på vand, skal dette straks meddeles DFfR, og undtagelsen fra § 5, stk. 2, 

litra a, b, c og f, bortfalder ved DFfR's bekræftelse af meddelelsens modtagelse.  

Medlemsklubben må ikke påbegynde vandaktiviteter, inden § 5, stk. 2, litra a, b, c og f, er 

iagttaget. 
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16/4-‐2020	  
	  
Forslag	  til	  vedtægtsændring	  Fonden	  til	  Rosportens	  Fremme	  
	  
Vedtægter	  for	  Fonden	  til	  Rosportens	  fremme	  benævnt	  ”Statutter	  for	  fonds”	  har	  en	  bestemmelse	  i	  §	  8	  som	  Hovedbestyrelsen	  
foreslår	  ændret	  jf.	  nedenstående	  forslag	  med	  motivation	  for	  ændringen.	  
	  
	  
	  
Nuværende	  vedtægter	   Forslag	  til	  ændringer	  mrk.	  RØD	   Motivation	  vor	  ændringer	  
§	  8	   	   	  
Bestyrelsen	  aflægger	  hvert	  år	  et	  regnskab	  
for	  fonden,	  hvoraf	  samtlige	  formue-‐	  og	  
kassebevægelser	  i	  årets	  løb	  –	  behørigt	  
dokumenterede	  –	  skal	  fremgå.	  	  
Regnskabet	  revideres	  af	  DFfRs	  revisorer	  
og	  fremlæggges	  for	  foreningens	  
generalforsamling	  til	  godkendelse.	  

Fondens	  regnskabsår	  er	  kalenderåret.	  
Bestyrelsen	  aflægger	  hver	  år	  et	  regnskab	  
for	  fonden	  i	  overensstemmelse	  med	  god	  
regnskabsskik	  og	  lovgivningens	  regler.	  	  
Fondens	  regnskab	  revideres	  af	  en	  af	  
bestyrelsen	  i	  overensstemmelse	  med	  
lovgivningens	  regler	  udpeget	  revisor.	  

De	  to	  første	  sætninger	  er	  ønsket	  om	  at	  
modernisere	  fundatsens	  regnskabsbestemmelser.	  
Tredje	  sætning	  om	  revision	  er	  ønsket	  om,	  at	  
kunne	  vælge	  revisor	  uafhængig	  af	  den	  revisor	  
DFfR	  skal	  anvende,	  således	  at	  fonden,	  når	  
betingelserne	  for	  revisors	  kvalifikationer	  er	  
opfyldt,	  kan	  vælge	  en	  revisor,	  der	  ikke	  er	  stats	  
autoriseret	  eller	  registreret	  revisor,	  og	  dermed	  
minimere	  omkostninger	  til	  revision,	  men	  stadig	  
med	  en	  kvalificeret,	  uafhængig	  revision.	  
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Bilag 1)  

Pkt. 5 på dagsordenen  

Fastsættelse af kontingent for 2021 

Hovedbestyrelsen indstiller  

Kontingentet opkræves i 2. kvartal af 2021 på baggrund af, de af klubberne, indberettede 

medlemstal primo 2021. 

Kontingentet for 2021 indstilles: 

 Nuværende Forslag til 2021  

 kontingent kontingent 

 kr./år kr./år 

 

Klubber 525 xxx 

Seniormedlemmer 93 xxx 

Juniormedlemmer 15 xxx 

Klubber med særlig tilknytning  

pr. seniormedlem (ny) 35 xxx 

Forsikringsafgift pr. medlem 6 xxx 

(svarende til DIF’s opkrævning) 

Forsikringsafgift til ansvarsforsikring 

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

Gebyr for klager til ordens- og 500 xxx 

amatørudvalg samt kapronings- 

udvalget 

Gebyr for udeblivelse 500 xxx 

mandskabsledermøde   
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling  

Lørdag den 13. marts 2021   

Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart  

 

Program:  

Kl. 08.00 – 09.00  Check-ind, udlevering af stemmesedler og morgenkaffe  

Kl. 09.00 – 10.20  Workshop (indhold endnu ikke fastlagt) 

  (ikke obligatorisk at deltage) 

Kl. 10.20 – 10.30  Resterende check-ind og pause 

DFfR’s ordinær hovedgeneralforsamling den 13. marts 2021 

Dagsorden: 

Velkomst og uddeling af priser og evt. ærestegn 

Kl. 10.30-12.00  

Valg af dirigent og referent. Herefter udpeger dirigenten stemmetællere 

 

1. Hovedbestyrelsens beretning 

Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning  

 

2. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2020 til godkendelse 

 

3. Forelæggelse af budget for 2021 og 2022 til orientering  

 

4. Fastsættelse af kontingent for 2021   

 

5. Indkomne forslag 

 

6. Valg af ny formand til Dansk Forening for Rosport*  

Henning Bay Nielsen går af som formand jf. vedtægternes §8, stk. 6 

 

7. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen* 

Marie Heide (Fredensborg) – modtager genvalg 

Bestyrelsesmedlem Kasper Haagensen (DSR) –  modtager ikke genvalg 
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8. Valg af suppleanter til bestyrelsen  

1. Suppleant Nanna Bo Christensen (Holstebro Roklub) 

2. Suppleant Morten Juel Hansen (Dragør Roklub) 

 

9. Valg af statsautoriseret revisor  

Hovedbestyrelsen foreslår Ernst & Young 

 

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

Ove Pedersen (Roskilde) – modtager genvalg? 

 

11. Eventuelt 

Kl. 17.30  Farvel og tak for i dag  

Kl. 17.45  Medlemsmiddag 

 

*Alle der ønsker at stille op til en post i Hovedbestyrelsen kan forud for generalforsamlingen 

downloade og udfylde et kandidat CV. Rettidigt indsendte kandidat CV’er vil blive sendt ud til alle 

deltagere forud for generalforsamlingen, når der udsendes endelig dagsorden.  

Bemærk at dette ikke er et krav for at kunne opstille til en post i HB, men et tilbud.  

Læs mere og hent skabelonen for kandidat CV her: https://roning.dk/om-

dffr/generalforsamling/hgf-valg/  
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REPRÆSENTANTSKABSMØDER OG GENERALFORSAMLINGER 
  
Myndighederne har lukket helt ned, og generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder kan i 
praksis ikke afvikles i den kommende periode og bør derfor udsættes. 

Myndighederne sætter for tiden forsamlingsloftet meget lavt, pr. 6 januar til fem personer. Desuden er 

den lempelige adgang til at afholde generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder med et stort antal 

deltagere helt fjernet. Alt, som det ser ud pr. 6 januar. 

DIF’s anbefaling er derfor, at generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder udsættes, hvis de står til 

afvikling i de kommende to måneder. 

Det er usikkert, om myndighederne overhovedet hæver forsamlingsforbuddet i synderlig grad de næste 

to måneder, og det er især usikkert, om det hæves så meget, at møderne kan afvikles i denne periode. 

Og det er nok ret tvivlsomt, om den friere adgang til at afvikle møder og konferencer med et stort antal 

deltagere (i seneste version op til 500 personer) overhovedet bliver genindført i perioden. 

Så derfor som sagt: Anbefalingen er, at generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder foreløbigt 

udsættes til efter 1. marts. 

Coronasituationen er nødret 

Forsamlingsforbuddet er en nødretstilstand, som giver foreninger og specialforbund mulighed for at 

afvige fra vedtægterne og fra uskrevne foreningsregler. Jo mere nødret, jo større afvigelser kan tillades, 

jo mindre nødret, jo mindre afvigelser. 

Vores anbefalinger er på den baggrund følgende: 

• Afvikling af generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder bør udsættes, hvis de står til afvikling 

inden for de kommende to måneder. 

  

• Der bør indkaldes til generalforsamling eller repræsentantskabsmøde efter den normale procedure og 

med de normale frister for dette, bl.a. frister for indsendelse af forslag, bestyrelseskandidater m.v. Selve 

mødet afvikles blot på et senere tidspunkt end normalt. Man kan også vælge at skubbe 

indkaldelsesprocessen og dermed fristerne for medlemmernes indsendelse af forslag m.v., hvis dette er 

mere praktisk. I så fald bør man orientere medlemskredsen om, at indkaldelse kommer senere end 

normalt. 



  

Hvis der allerede, her primo januar, har været indkaldt forslag fra medlemmer, og fristen herfor er 

udløbet, skal dette forløb ikke gentages før den udsatte generalforsamling. Der skal alene fastsættes 

en ny dato for afviklingen af generalforsamlingen. 

  

• Det er en grundregel, at repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger i normale situationer skal 

afvikles som fysisk møde. Medlemmerne har ganske enkelt ret til fysisk fremmøde. Dette princip er der 

endnu ikke grundlag for at afvige fra generelt, så meget nødret foreligger der ikke endnu. Det vil være 

anderledes, hvis det meget omfattende forsamlingsforbud fastholdes ind i forårsmånederne. 

  

Foreninger og specialforbund, der har presserende temaer på dagsordenen, kan derimod godt anvende 

digital afvikling af mødet i den kommende periode. Der skal være tale om forhold, hvor behandlingen 

ubetinget ikke kan udsættes, f.eks. på grund af en undertallig bestyrelse, en kritisk revision, en 

nødlidende drift eller uopsættelige internationale forpligtelser. 

Digital afvikling forudsætter, at der benyttes en platform, der sikrer, at procedurereglerne for mødet kan 

overholdes, f.eks. regler om deltagerkontrol, kontrol af beslutningsdygtighed og om hemmelig 

afstemning, hvis dét kan komme i spil. Og dette forudsætter, som for alle andre procedurespørgsmål, at 

mødets dirigent anerkender mødeformen. 

 
 

 

Hvis en generalforsamling eller et repræsentantskabsmøde udsættes, gælder følgende som 

grundregler: 

• Bestyrelsen må kun agere som forretningsministerium og holde driften kørende. Den kan ikke tage nye 

initiativer, som der ikke er budgetmæssig eller politisk dækning for. Bestyrelsen kan altså ikke – på 

forventet efterbevilling - agere efter forslag, der endnu ikke er vedtaget, heller ikke forslag om 

kontingentændringer. Den kan heller ikke indgå nye aftaler, der ligger udover den aktuelle drift. 

  



• Regnskab for foregående år skal aflægges og revideres efter normal procedure efter vedtægterne, 

herunder efter gældende frister. Regnskabet forelægges herefter på den udsatte generalforsamling 

eller det udsatte repræsentantskabsmøde. 

  

• Den udsatte generalforsamling eller det udsatte repræsentantskabsmøde skal afholdes hurtigst muligt, 

efter at situationen er normaliseret. Bemærk: Det er den ordinære generalforsamling, der afvikles, ikke 

en ekstraordinær. Samme gælder for repræsentantskabsmøder. Dagsorden skal blot følge normalen 

for foreningen eller forbundet. Bestyrelse kan overveje, i en uformel og supplerende beretning, at 

orientere medlemmerne om, hvad bestyrelsen har foretaget sig under udsættelsen. 

  
  
Venlig hilsen 

ANDERS YOUNG RASMUSSEN 
JURIDISK KONSULENT 
DIF PUBLIC AFFAIRS 

 

IDRÆTTENS HUS 
BRØNDBY STADION 20 
2605 BRØNDBY 
DANMARK 

M 20 42 70 80 
AYR@DIF.DK 
WWW.DIF.DK 

 

 
   
 

            

PRIVATLIVSPOLITIK 
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Til specialforbund under DIF  

      24. november 2020 

 

 

 

Høring over forslag til Etisk Kodeks for dansk konkurrenceidræt 

DIF og Team Danmark skal hermed anmode om jeres eventuelle bemærkninger til vedlagte forslag til Etisk 
Kodeks for dansk konkurrenceidræt. 

Normerne for god adfærd i dansk konkurrenceidræt er blevet yderligere aktualiseret i lyset af den seneste tids 
debat om trivsel i dansk konkurrenceidræt, herunder Kammeradvokatens rapport ”Undersøgelse af 
forholdene for elitesvømmere i Dansk Svømmeunion”, samt DIF og Team Danmarks nye undersøgelse om 
spiseforstyrrelser i dansk eliteidræt. 

Med forslaget søges det etiske kodeks at få en mere tidssvarende udformning, som samtidig er mere 
håndterbar for de parter, der skal arbejde med det. DIF og Team Danmark ønsker med det Etiske Kodeks at 
sætte de overordnede rammer for god adfærd i dansk konkurrenceidræt, men er samtidig bevidste om, at den 
konkrete forankring ligger i det daglige samarbejde mellem specialforbund, klubber, udøvere, DIF og Team 
Danmark. 

Det Etiske Kodeks omhandler al konkurrenceidræt herunder også eliteidrætten og vil således også være en 
forudsætning i samarbejdet mellem Team Danmark og Team Danmark støtte forbund. Det Etiske Kodeks 
skal understøttes af retningslinjer og procedurer, der kan bidrage til, at det fælles elitearbejde sker på en 
social og samfundsmæssig forsvarlig måde. De konkrete retningslinjer og procedurer aftales mellem Team 
Danmark og de relevante specialforbund 

Eventuelle bemærkninger til vedlagte, bedes indsendes senest den 8. januar 2021 kl. 12.00. Bemærkningerne 
sendes til ppe@dif.dk og anma@teamdanmark.dk  

 

Med venlig hilsen 

       

     

 

Niels Nygaard     Lars Krarup 
Formand DIF     Formand Team Danmark 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

God adfærd i dansk konkurrenceidræt 
 

- Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt 
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Indledning 
 
I henhold til Lov om Eliteidræt skal Team Danmark i samarbejde med Danmarks 
Idrætsforbund udarbejde et etisk grundlag for dansk konkurrenceidræt herunder 
eliteidrætten. 
 
Formålet med nærværende dokument er at sætte en retning for det værdibaserede arbejde i 
Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund, specialforbund, kommuner og klubber samt 
blandt udøvere og trænere for derigennem at skabe gode rammer om konkurrenceidrætten i 
Danmark. Dokumentet skal danne en generel referenceramme og være med til at inspirere 
aktørerne til at tage den etiske debat op og arbejde videre med egne værdier og principper. 
 
Idrætsorganisationer, kommuner, klubber, trænere, ledere, udøvere og forældre skal 
sammen udvise ansvarlighed og understøtte, at konkurrenceidrætten er karakteriseret af 
fairplay, respekt samt god adfærd på og uden for banen. Det handler om at skabe gode 
trænings- og konkurrencemiljøer, hvor kammeratskab og fællesskab bidrager til den 
individuelle udvikling - sportsligt såvel som menneskeligt. 
 
Der er opstillet overordnede principper for god adfærd for følgende målgrupper: Udøvere, 
trænere og stab, dommere og officials, ledere og ansatte i idrætten samt forældre. 
 
Principperne omhandler alene værdier, holdninger og handlinger inden for 
konkurrenceidrætten, som ikke er reguleret ved lov eller på anden vis reguleret via nationale 
og internationale regler. Emner som doping, matchfixing mv. indgår derfor ikke.  
 
I forhold til arbejdet med børn og unge er der en række særlige forhold, som alle aktører i 
dansk idræt bør sætte sig ind i og agere i henhold til i forbindelse med trænings- og 
konkurrencesituationer. Det kan være i forhold til konkrete problemstillinger som eksempelvis 
spiladfærd, seksuelle krænkelser samt konkret lovgivning om indhentning af børneattester. 
Derudover henvises i øvrigt til publikationerne ”Aldersrelateret Træningskoncept 2.0” og 
”Værdisæt for Dansk Talentudvikling”, der definerer en ramme for dansk talentudvikling og 
skal være ”ledestjerne” for talentarbejdet i Danmark. 
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God adfærd for udøvere 
 
Deltagelse i konkurrenceidræt bør bidrage til, at udøveren får gode oplevelser med fokus på 
glæde, fællesskab, præstation og personlig udvikling. Trænere, forældre m.fl. spiller her en 
vigtig rolle, men den enkelte udøver bør også tage et medansvar for at udvikle trænings- og 
konkurrencemiljøer, der kan understøtte de gode oplevelser og den individuelle udvikling. 
 
1. Påtag dig ansvaret for udvikling af et trænings- og konkurrencemiljø, der understøtter 

trivsel samt sportslig og personlig udvikling. 
 

2. Vær bevidst om din rolle som værdibærer og rollemodel for yngre udøvere – både på og 
uden for banen. 
 

3. Overhold idrættens regler og normer for fairplay både på og uden for banen. 
 

4. Bidrag til, at der i trænings- og konkurrencemiljøet er en dialog om god adfærd og trivsel. 
 
5. Anvend ikke nedsættende tale og skældsord over for med- og modspillere samt 

dommere og officials. 
 

6. Prioriter dit helbred og vær åben omkring skader eller sygdom. 
 

7. Respektér trænere, dommere, officials, med- og modspillere uanset køn, alder, etnisk og 
religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering. 

 
 
God adfærd for trænere og stab 
 
Trænere og stab bør tage ansvar for at udvikle bæredygtige trænings- og konkurrencemiljøer 
kendetegnet af glæde, fællesskab, præstation og udvikling. De er nøglepersoner som ledere, 
rollemodeller og facilitatorer i forhold til at forme udøverens og holdets handlinger, 
holdninger, værdier og kultur. 
 
1. Påtag dig ansvaret for udvikling af et trænings- og konkurrencemiljø, der understøtter 

trivsel samt sportslig og personlig udvikling. 
 

2. Vær opmærksom på den indflydelse/magtposition, du har som træner og vær bevidst om 
din rolle som værdibærer og rollemodel for udøvere. 

 
3. Undgå enhver seksuel tilnærmelse af og intim kontakt med udøvere. 

 
4. Påtag dig ansvaret for, at der i trænings- og konkurrencemiljøet er en dialog om god 

adfærd og trivsel. 
 

5. Anvend ikke nedsættende tale over for udøvere, dommere og officials 
 

6. Tag udgangspunkt i udøverens behov - tilpas træning og konkurrence ud fra udøverens 
alder, erfaring, sportslige udviklingstrin og modenhed. 
 

7. Inddrag udøveren og lær den enkelte udøver at tage sin del af ansvaret for den 
idrætslige og personlige udvikling. 
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8. Prioritér udøverens helbred og vær opmærksom på skadede eller syge udøvere. 

 
9. Respektér dommere, officials og udøvere uanset køn, alder, etnisk og religiøst 

tilhørsforhold samt seksuel orientering. 
 

10. Vær bevidst om at forældre til børn og unge udøvere er en ressource i barnets sportslige 
og personlige udvikling. 

 
God adfærd for ansatte og frivillige ledere i idrættens organisationer 
 
Ansatte og frivillige ledere i idrættens organisationer bør tage ansvar for organisering og drift 
af aktiviteter i klubber og forbund og dermed skabe grundlaget for, at konkurrenceidrætten 
afvikles i gode rammer. Der bør være fokus på at opbygge en inkluderende 
konkurrenceidræt med vægt på demokrati, fællesskab og sammenhold. 
 
1. Værn om organisationens legitimitet, åbenhed og de grundlæggende værdier i dansk 

idræt. 
 

2. Påtag dig ansvaret for udvikling af et trænings- og konkurrencemiljø, der understøtter 
trivsel samt sportslig og personlig udvikling. 
 

3. Påtag dig ansvaret for, at der i trænings- og konkurrencemiljøet eksisterer et rum, der 
fordrer til dialog om god adfærd og trivsel. 

 
4. Påtag dig ansvaret for, at de formelle regelsæt og retningslinjerne for god 

forvaltningsskik og adfærd efterleves i hele organisationen. 
 

5. Løs tvister retfærdigt og i overensstemmelse med organisationens regler og procedurer. 
 

6. Respekter alle ligeværdigt - uafhængigt af køn, alder, race, etnisk og religiøst 
tilhørsforhold.  

 
 
God adfærd for dommere og officials 
 
Dommere og officials bør sætte rammerne for acceptable og uacceptable handlinger og 
opretholde retfærdighed og fairness for derigennem at sikre en fair afvikling af en given 
konkurrencesituation. 
 
1. Bidrag til en retfærdig og fair konkurrencesituation. 

 
2. Vær upartisk og retfærdig – respektér udøvere, trænere og dem, der støtter dem. 

 
3. Tag ansvaret for dine beslutninger og vær åben for at begrunde dine beslutninger. 

 
4. Vær opmærksom på den magt, du har som dommer og official, og undgå enhver 

seksuel tilnærmelse af og intim kontakt med udøvere. 
 

5. Respektér trænere, udøvere og ledere uanset køn, etnisk og religiøst tilhørsforhold samt 
seksuel orientering. 
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6. Udnyt aldrig din position som dommer til at fremme egne interesser på bekostning af 
udøvernes og/eller idrættens interesser. 

 
God adfærd for forældre 
 
Forældre bør altid støtte barnet på barnets egne præmisser og aldrig for at indfri egne 
ambitioner på barnets vegne. At glæde sig sammen med barnet over en god præstation eller 
opmuntre og støtte, når det går mindre godt, vil stimulere barnets fortsatte udvikling i 
modsætning til at fokusere på negativ kritik af fejl og udeblivelse af resultater. 

 
1. Fokuser på læring og udvikling, glæder samt udfordringer og ikke udelukkende på 

resultater.  
 

2. Udvis fairplay over for trænere, dommere samt med- og modspillere og vær bevidst om, 
hvordan du omtaler andre – dit barn spejler sig i dig. 

 
3. Bidrag til dit barns sportslige og personlige udvikling i samspil med trænere og stab. 

 
4. Lyt til dit barns behov og lad ikke dine egne ambitioner overskygge dit barns glæde ved 

sport. 
 

5. Vær opmærksom på dit barns trivsel og helbred. 
 

6. Vær særlig bevidst om din rolle og dit ansvar som forælder. 
 



Forbundsinddeling – Etisk kodeks 
 

 



Lynetteholm 
Status for Miljøkonsekvensvurdering 
Præsentation for de blå forbund

By & Havn, 17. december 2020



Præsentation og dialogmøde med blå forbund

1. Velkommen 

2. Overordnet præsentation af Lynetteholm og hovedfokus i 

miljøvurderingen

3. Sejladsforhold

4.   Spørgsmål og opsamling



INFRASTRUKTURJORDMODTAGELSEKLIMASIKRING BYUDVIKLING



2018

Principaftale, Q4 Arkitektur og 

forundersøgelser

Miljøundersøgelser 

igangsættes

Offentlig høring 1

(195 høringssvar)

Miljøundersøgelser 

afsluttes

Offentlig høring 2

(Start 30. nov. 2020)

Offentlig høring 2

(Slut 25. jan 2021)

Anlægslov

Udbud  

Anlæg 

2023 jordopfyld

2019 2020 2021

Tidsplan for miljøvurderingen
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Borgerinvolvering i høringsperioden 
30. nov. 2020 – 25. jan. 2021

18.11.2020 By & Havn

30. november 2020: Høringsperioden begynder  
• Visionsvideo med invitation til tre tematiske borgermøder (B&H i samarbejde med KK)
• Høringsvideo (TBST)

I høringsperioden afholdes møder med blandt andre:
• Følgegruppe Lynetteholm
• Lokaludvalg
• Interessenter og brugere af Københavns Havn
• Faglige interessenter, herunder arkitekter, ingeniører m.fl.
• Interesseorganisationer og forbund med særlig relevans for miljø, jordtransport og sejlads

5. januar 2021: 
• Tre virtuelle borgermøder

• Klimasikring, miljø og natur 
• Sejladsforhold
• Jordopfyld og jordtransport

TBST sammenfatter redegørelse på baggrund af høring og sender til TRM som input til anlægslov

Alle aktiviteter planlægges under hensyntagen til covid-19-restriktionerne.
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• Lynetteholm etableres som et opfyldt areal 
øst for Trekroner mellem Refshaleøen og 
Nordhavn.

• Lynetteholm anlægges på søterritoriet i 
Københavns Havn.

• Anlægsprojektet består af:

• Perimeterkonstruktion med dæmninger 
og kystlandskab

• Modtageanlæg med vægte og 
administrationsbygning

• Adgangsvej

Fakta om Lynetteholm

18.11.2020 By & Havn 6

Samlet areal 275 ha.

Kystlandskab areal 60 ha.

Længde af ydre perimeter 7 km. 
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• Byens historiske forsvarsværker beskyttede mod 
fjendens krigsskibe – i dag skal byen beskyttes mod 
klimaforandringer, der kan oversvømme København.

• Mod øst etableres et kystlandskab, der integrerer natur 
og klimasikring. 

• Mod vest skabes et nyt stort havnerum omkring 
Trekroner, der skåner forekomsterne af ålegræs.

• Mod nord kan perimeteren kombineres med en dokport 
og tillader indsejling i Inderhavnen.

• Kystlandskabet vil indgå i en grøn kystlinje langs 
Amager og bidrage med nye rekreative områder og 
strande.

Lynetteholms udformning 
– fra forsvarsring til klimaring

18.11.2020 By & Havn
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• Kystlandskabet fungerer som stormflodssikring og 
reducerer behovet for høje dæmninger mod 
Øresund.

• Kystlandskabet skaber sammenhæng til vandet 
og giver mulighed for rekreative områder langs 
kysten.

• Kystlandskabet kan etableres trinvist, så dele står 
klart før en senere byudvikling. 

• Indretningen af kystlandskabet foretages som del 
af den samlede planlægning af Lynetteholm.

Kystlandskabet – naturbaseret design af klimasikring

18.11.2020 By & Havn



• Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed, By & Havn er ansøger, og 
Københavns Kommune er høringspart.

• Undersøgelsen afdækker alle påvirkninger af det omkringliggende miljø i anlægs- og driftsfasen:

• Havmiljø og vandkvalitet, herunder havbund, iltindhold, strømforhold, forurenende stoffer mv.

• Badevandskvalitet i havnen og i Øresund, herunder sigtedybde, bakterier, mv. 

• Trafik, herunder jordtransport til jordmodtagelsen i forskellige faser.

• Sejlads, herunder lystsejlads og erhvervssejlads, sejladssikkerhed

• Luft- og klimapåvirkning, herunder CO2-belastning og partikeludledning.

• Biodiversitet, herunder påvirkningen af flora og fauna i området, habitater og truede arter. 

• Påvirkning på tværs af landegrænser samt afledte aktiviteter ved anlægget. 

• Støj og vibrationer, herunder støj ved jordtransport og anlæg af perimeter. 

• Menneskers sundhed, herunder kolonihaver og lystfiskeri, geologi og grundvand, 

herunder risikoen for nedsivning af tungmetaller, mv. 

• Landskab, visuelle påvirkninger af omgivelserne

• Ved markante miljøpåvirkninger anvises afværgeforanstaltninger.

Rammerne for miljøundersøgelserne
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Oversigt over miljøvurderingens konklusioner

Rød Væsentlig påvirkning
Orange Moderat påvirkning
Gul Lille påvirkning
Hvid Ingen/ubetydelig påvirkning



0-scenariet for MKR’en af Lynetteholm

0-scenariet: Hvad hvis Lynetteholm ikke bliver etableret?

• Klimasikring. Der skal bygges et dige mellem Nordhavn og Refshaleøen iht. 
Københavns Kommunes Stormflodsplan 2017.

• Jordmodtagelse. Der findes ikke kendte alternativer i Københavns omegn, som 
kan modtage overskudsjord i større målestok. Overskudsjord fra byggepladser skal 
transporteres over større afstande.

• Byudvikling. Københavns Kommune skal finde andre arealer til at imødekomme 
fremtidens boligbehov.

• Infrastruktur. Lynetteholms bidrag til finansiering af metro og Østlig Ringvej skal 
tilvejebringes på anden måde.

18.11.2020 By & Havn 11



Havmiljø: Vandkvalitet samt strøm og bølgeforhold

Eksisterende havbundsforurening med tungmetaller
• Lynetteholm indkapsler forureningen på havbunden med 

dæmninger og jordopfyld.
• Miljøvurderingen af havnen og Øresund er positiv.

Udledning af overskudsvand fra jordopfyld
• Miljøkvalitetskravene overskrides ikke i vandområdet.
• Overskudsvand udledes, hvor der er stor fortynding.

Gennemstrømning i Inderhavnen
• Øget vandskifte i Inderhavnen påvirker vandkvaliteten positivt.
• Strømhastigheden i Kronløbet falder, men der sker en svag 

forøgelse af strømhastigheden i Inderhavnen og Sydhavn.

Badevandskvalitet og sandstrande
• Badevandskvaliteten er uændret. 
• Udløb fra BIOFOS renseanlæg flyttes længere væk.
• Ændring i strømforhold langs kysten er ubetydelige, og 

sandstrande påvirkes ikke.

18.11.2020 By & Havn 12

Optimalt udledningspunkt for overskudsvand i 

driftsfasen. Grønt område er hvor strømmen er 

stærkest. Rød og gul er svagere.



Marin natur, bundvegetation og fauna

Eksisterende habitater
• I området, hvor Lynetteholm anlægges, fjernes 

bundvegetation og muslingebanker, som er almindeligt 
forekommende langs Øresundskysten.

• Påvirkningen er negativ, men dens omfang er ikke væsentlig.

Ålegræs
• Lynetteholm er, i forhold til principskitsen, rykket mod øst og 

skåner ålegræsforekomster ved Trekroner.

Nyt kystlandskab
• Dæmninger med stenbeskyttelse og sandstrande med ral, 

større sten mv, skaber en reveffekt, hvor makroalger og 
bundfauna kan blive dominerende.
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Støjpåvirkning i anlægs- og driftsfasen
Anlægsfasen, ca. 3 år

• Anlægsperioden varer ca. 3 år, hvor støj fra anlægsmaskiner mv. vil 
forekomme.

• Anlæg af Lynetteholm overholder grænseværdierne for anlægsstøj på 70 
dB i dagtimerne fastsat af Københavns Kommune.

• Anlægsarbejdet vil blive tilrettelagt og udført, så støjgrænserne bliver 
overholdt.  

Driftsfasen, ca. 30 år

• I driftsfasen vil der komme støj fra aktiviteter på jordmodtagelsespladsen og 
i opfyldningsområdet.

• Støj fra jordmodtagelsesplads overholder gældende grænseværdier ved 
nærmeste beboelser på Margretheholm.

• Støj kan medføre overskridelse af grænseværdier på rekreative områder, 
som f.eks. Trekroner. De fleres rekreative arealer i området er i forvejen 
belastet af trafikstøj.

• Støj fra opfyldningsaktiviteter i den nordlige del af Lynetteholm kan 
overskride grænseværdien på Levantkaj, der er planlagt til boligområde. Det 
kan løses med støjvold, eller ved at begrænse tidsperioden, der arbejdes i.

• Støj fra jordtransport på 1-2 ekstra dB kan netop høres på de mest 
trafikerede veje.

Eksempel på støj fra anlægsaktiviteter i dagperioden i 1. 
kvartal år 2023. Boliger inden for grøn, gul, orange, rød mv. 
kan blive udsat for støj over henholdsvis 40, 45, 50 og 55 
dB(A).



Visuelle påvirkninger af omgivelserne



Visuelle påvirkninger
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Hvor kommer jorden fra

• Bygge- og infrastrukturprojekter skaber overskudsjord, 
som skal genplaceres et godkendt sted.

• Ca. 70% af jorden, kørt til opfyld i Nordhavn, kommer 
fra byggepladser spredt i Københavns og 
Frederiksberg Kommuner. Også fremadrettet forventes 
jorden primært at komme herfra.

• Der forventes fortsat at være behov for genplacering af 
ca. 2,6 mio. tons overskudsjord årligt. 

• Det svarer til ca. 350 lastbiler dagligt til og fra 
modtageanlægget. Lastbilerne kører allerede i dag på 
det københavnske vejnet.

• Ny metro og Østlig Ringvej vil bidrage med store 
mængder jord. Metoder til jordtransport og 
jordmængder skal undersøges i miljøvurderingen af 
disse projekter.

1818.11.2020 By & Havn 18

Markeringerne viser oprindelsessted for den jord, der i 

2018 blev transporteret direkte fra byggeplads til 

jordmodtagelse i Nordhavn. Dette  udgjorde ca. 50% af 

den samlede jordmængde. De øvrige 50% blev 

transporteret via karteringsvirksomheder i Nordhavn, 

Prøvestenen og Selinevej.



2035-2055

Jordtransport ad Østlig 

Ringvej fra nord og syd.

Suppleres af ny adgangsvej 

via Prøvestenen

2021-2024

Arbejdstrafik på 

eksisterende vejnet 

(Kløvermarksvej, 

Forlandet, 

Refshalevej).

Sejlads af spuns og 

stenmaterialer mv.

2023-2025

Sejlads af 2,7 mio. t jord fra 

KMC Nordhavn

2023-2055

Jordtransport ad ny 

adgangsvej via Prøvestenen 

Ca. 2032-2035

Jordtransport ad 1. etape 

Østlig Ringvej

(hvis muligt)

Suppleres af 

ny adgangsvej via 

Prøvestenen 

Jordtransport i hele anlægsperioden 
fordelt på tidsperioder
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Jordtransport på kort sigt: Vej over Prøvestenen og 
pram af mellemdeponi fra Nordhavn  

20

• Anlæg af ny vej til jordtransport over Prøvestenen ud fra 
følgende hensyn:

• Vejforbindelsen via Kløvermarksvej, Forlandet og 
Refshaleøen har ikke kapacitet til lastbilkørslen.

• Størst mulig afstand til kolonihaver, lystbådehavn og boliger, 
herunder beboerne på Margretheholm. 

• Afstand til bløde trafikanter ved Kløverparken Idrætsanlæg og 
vejnettet mod nord. 

• Skraldebiler til ARC kan evt. anvende ny adgangsvej.

• Mellemoplagret jord sejles med pram fra Nordhavn. 

• Margretheholm Havn opretholdes med en oplukkelig bro. 
Broen holdes som udgangspunkt åben for gennemsejling 
weekender og hverdage efter kl. 16.

• Københavns Motorbådsklub kan blive liggende vha. mindre 
tiltag eller flyttes til Prøvestenen syd. Copenhagen 
Cablepark kan ligeledes blive liggende vha. mindre tiltag.
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3.

Sejladsforhold



Fælles ind- og udsejling 

for lystsejlads og 

erhvervsskibe 

i Kronløbet
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• Lynetteløbet lukkes. Fritidssejlere, roere, 
Oslo-færgen og krydstogtsskibe vil få fælles 
sejlkorridor i Kronløbet. 

• Indsejlingen gennem Kronløbet får en 
bredde, der giver tilfredsstillende 
besejlingssikkerhed for både erhvervs- og 
fritidssejlere.

• Der etableres lysskilte eller lign. ved ind- og 
udsejling, som advarer lystsejlere, når der 
passerer store både.

• Nye kanaler åbner i Nordhavn og skaber 
passage for små både og roere mellem 
Svanemøllebugten og havnen. 

• Der har været afholdt workhop om sejlads 
sikkerhed med sejlerne, som også vil blive 
inddraget i den videre proces. 

Fritidssejlads og roere



Anlægsfasen

• Arbejdsområder i syd og østlige perimeter anlægges først

• Nord og vestperimeter anlægges og færdiggør 
afgrænsning.

• Spids på Levantkaj fjernes.

• Bølgebrydere nord og syd for Trekroner samt betonsten 
fjernes.

• Dialog med brugere og interessenter i havnen om bedst 
mulige tilrettelæggelse af arbejdsproces

(1) 2022. Færdiggørelse af 
fase 1 til modtagelse af jord. 

(2) 2023. Anlæg af øst-, nord 
og vestperimeter.

(3) 2024. Færdiggørelse af 
fase 2 til modtagelse af jord. 

(4) 2031. Færdiggørelse af 
strande på den nordøstlige 
perimeter. 

Fase 
1

Fase 2



Lynetteholm indsat på søkort
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Spørgsmål og opsamling



Spørgsmål og opsamling…


