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Sag nr. 1 – Godkendelse af referat 
Fremlæggelse: HBN 

 

Beslutningstema Godkendelse af referat 
 

Sagsfremstilling  
 

HB har afholdt møde den 19. januar 2021.  

Bilag 
 

Bilag 1.1. HB referat 19-01-2021 endelig 

Indstilling Referat godkendes 
 

HB’s beslutning Godkendt 
 

              

 

Sag nr. 2 – Godkendelse af dagsorden 
Fremlæggelse: HBN 

 

Beslutningstema Dagsordenen godkendes. 
 

Indstilling Dagsordenen godkendes af HB 
 

HB´s beslutning Godkendt 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sag nr. 3 – Regnskab 2020 
Fremlæggelse:  CS/BJ 

 

Tema Regnskab for 2020 fremlægges til godkendelse 
 

Sagsfremstilling Det reviderede regnskab for 2020 fremlægges til godkendelse. Årets resultat udviser 
et overskud på kr. 456.000 mod et budgetteret underskud på kr. 30.000. Dette 
skyldes primært, at der pga. corono ikke har været afholdt alle de aktiviteter, der 
oprindeligt var budgetteret med. Der er ingen anmærkninger fra revisionen.  
 
Det reviderede regnskab for Fonden til Rosportens Fremme fremlægges til 
godkendelse. Årets resultat udviser et overskud på kr. 21.788. Der er bevilliget 
tilskud i 2020 for i alt 39.245 – mankoen er taget fra egenkapitalen.   
Der er ingen anmærkninger fra revisionen.  
 

Bilag Bilag 3.1 DFfR Årsrapport 2020 udkast final (lukket) 
Bilag 3.2 DFfR Statusprotokollat 2020 udkast Final (lukket) 
Bilag 3.3. Fonden årsrapport 2020 final (lukket) 
 

Indstilling Regnskaber for 2020 godkendes til indstilling til HGF 2021 
 

HB´s beslutning Regnskaber for 2020 godkendt.  
 

  

 

Sag nr. 4 – Nedsættelse af Etisk Komite i DFfR   
Fremlæggelse: BJ  

 

Tema Indstilling af medlemmer, indstilling af bestemmelser og vedtagelse af etisk kodeks 
for DFfR 
 

Sagsfremstilling Hermed fremlægges samlet de endelige bestemmelser for Etisk Komite, forslag til 
etisk kodeks samt sammensætning af Etisk Komite.  
 
Det bemærkes, at det er er aftalt med DIF, at efter HGF har behandlet sagen skal 
DIF have sagen tilsendt, så det formelt kan besluttes, at medlemmer under DFfR 
benytter egen etisk komite.  
 
Vedrørende de nødvendige ændringer af DFfR’s vedtægt henvises til sag nr. 5 om 
HGF 2021.  
Sammensætning: 
Interne: 

1. Formand: Allan Ohms, advokat(h), moderator og roer gennem mange år. 
2. Dorthe Thaning, tidligere eliteroer.   



3. Hans Ulrichsen, Læge, tidligere formand i Holstebro Roklub. 

 Eksterne: 

1. Palle Larsen, næstformand Danmarks cykleunion. Arbejder som souschef i 
Spar Nords erhvervsafdeling i København. 

2. Henrik Voldsgaard, næstformand Dansk Sejlunion 

 

Bilag Bilag 4.1 Bestemmelser for Etisk Komite DFfR - endelig  
Bilag 4.2 Etisk kodeks 29. marts 2021 
Bilag 4.3 Korrespondance med DIF vedr. etisk komite (lukket) 
 

Indstilling HB indstiller til HGF de fem personer til Etisk Komite samt op til 2 suppleanter 
HB Indstiller til HGF bestemmelserne for Etisk Komite  
HB vedtager etisk kodeks for DFfR 
 

HB´s beslutning Indstilling tiltrådt. DIF’s vurdering indhentes inden HGF. HB bemærker at WR har 
stor fokus på safe guarding.  
 

 

Sag nr. 5 – HGF 2021 
Fremlæggelse: BJ  

 

Tema Beslutning om afholdelse af HGF og formalia 
 

Sagsfremstilling HB besluttede den 19. januar, at GHF 2021 afholdes den 30. maj 2021 på Comwell i 
Middelfart. Der fremlægges her program for dagen, tidsplan og i alt fem forslag til 
behandling på generalforsamlingen.  
 
Tidsplan:  

• 30. april: 1. udsendelse samt offentliggørelse af skabeloner til brug for HB-
valg 

• 9. maj: frist for klubber til at indsende forslag 

• 14. maj: 2. og endelig dagsorden udsendes 

• 21. maj: Seneste anmeldelse af repræsentanter til HGF. Vil dog gerne 
opfordre til, at man gør det den 19. maj, men med den 21. maj som sidste 
frist. 

 
Praktik: 

• Dirigent: John Frenz har sagt ja til at være dirigent  

• Referent: Varetages af sekretariatet 

• Program: Der afholdes workshop om kommende DFfR strategi 

• Poul Madsens lederpris: Særskilt beslutning 

• Randers Roklub – vinder af motionsturneringen 2020 

• Ærestegn: Særskilt beslutning 
 



HB bør overveje om der i tilknytning til den fysiske afvikling af generalforsamling 
skal være streamings mulighed og om det også (hvis det vedtægtsmæssigt er 
tilladt) også skal omfatte elektronisk stemmeafgivelse. Det vil i givet fald teknisk 
kræve, at de tilstedeværende i salen også stemmer elektronisk.   
Kun fysisk afstemning. Men ok til at streame det hvis muligt.  
 
Valg: 

• Formand, Henning Bay Nielsen (Kan ikke modtage genvalg jf. vedtægten..)  

• Bestyrelsesmedlem, Marie Heide (modtager genvalg)  

• Bestyrelsesmedlem, Kasper Haagensen (modtager ikke genvalg)  
  
Suppleanter på valg:   

• suppleant, Nanna Bo Christensen  

• suppleant, Morten Juel Hansen 
 
Medlemmer til O&A  

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

• Lene Boisen (DSR) valgt for 2 år 2020-2022  

• Ove Pedersen valgt for tre år 2018-2021 (modtager ikke genvalg) 
 
2 suppleanter valgt for 1 år  

• Per Palludan, Roskilde Roklub  

• Bjarne Pedersen, Aalborg Roklub 
 
5 medlemmer til Etisk Komite 
Hvis ændring af vedtægt vedtages indstilles personer jf. sag 4 på dagsordenen.  
 
Kontingent:  

• Indstilles jf. bilag 5.5. 
 
Forslag fra HB til HGF: 

1. Optag af rene ergometerklubber 
2. Ændring i vedtægter Fonden til Rosportens Fremme 
3. Bestemmelser vedr. etisk komite 
4. Vedtægter eroning/individuelle medlemmer – 

udgår/klubmodel/stemmevægt begrænses. 
5. Ændring af kaproningsreglement – præciseres indvejning, klubdragter. MH 

forslag vendes med KU.   
 
Bemærkninger til forslag:  
 
Optag af rene ergometerklubber: Genfremsættelse - forslag fra sidste HGF 
 
Ændring i vedtægter Fonden til Rosportens Fremme: Genfremsættelse - forslag fra 
sidste HGF. 
 
Etisk komite. Det kræver en vedtægtsændring, så Etisk komite får samme 
vedtægtsmæssige tilknytning som O&A.  
 
 
 



Forslag: 
§16 ændres, så den fremover hedder (ændringer i kursiv):”De af DFfRs 
hovedgeneralforsamling vedtagne Ordens- og Amatørbestemmelser og 
bestemmelser for Etisk Komite udgør en del af DFfRs vedtægter” 
  
§16 overskrift ændres til: Ordens- og Amatørbestemmelser og bestemmelser for 
Etisk Komite 
 
Ændring af §14 om valg på HGF. 
§14, 8g tilføjes nyt dot:  
Fem medlemmer vælges efter indstilling fra HB til etisk komite 
§14, 13 her indføjes: ”og bestemmelser for Etisk komite” 
 
Optag af individuelle medlemmer – (eroning) 
 
Der skal formuleres en ramme for hvordan eroningsmedlemmer optages i DFfR. DIF 
har en pt. en dispensationsordning for individuelle medlemmer. Der er følgende 
krav (for uddybning se bilag 5.8): 
” Medlemsorganisationerne kan som forsøgsordning optage enkeltpersoner som 
individuelle medlemmer på følgende betingelser: a. Medlemmet skal kontinuerligt 
have adgang til idrætslige aktiviteter, som udbydes af medlemsorganisationen. b. 
Medlemskabet skal have en varighed af mindst tre måneder. Medlemmet skal 
betale et kontingent til organisationen, som modsvarer de idrætslige aktiviteter. c. 
Individuelle medlemmer skal have demokratisk indflydelse i 
medlemsorganisationen. Medlemsorganisationen fastsætter nærmere regler 
herfor. Gruppen af individuelle medlemmer kan dog samlet ikke besidde mere end 
10 % af stemmerne i medlemsorganisationens repræsentantskab. Stk. 5 
Ovenstående stk. 4 ophæves den 31. december 2021.” 

  
Ændring af kaproningsreglement: Forslag fra KU at §3, §25 og §31 ændres jf. bilag 
5.9. For at se det i sammenhæng med reglementet, så står det samlet i bilag 5.10. 
 

Bilag Bilag 5.1 1. indkaldelse til DFfR HGF 2021 udkast (lukket) 
Bilag 5.2 DFfR vedtægter vedtaget HGF2019-Final (lukket) 
Bilag 5.3 Kandidat CV, valg til formand, HGF 2021 (lukket) 
Bilag 5.4 Kandidat-CV-HGF-2021 (lukket) 
Bilag 5.5 Kontingent 2021 (lukket) 
Bilag 5.6 Vedr. rene ergometerklubber (lukket) 
Bilag 5.7 forslag til ændring i vedtægter Fonden til Rosportens Fremme (lukket) 
Bilag 5.8 Specialforbund som optager enkeltpersoner som medlemmer (lukket) 
Bilag 5.9 Ændringsforslag til Kaproningsreglementet HGF2021 (lukket) 
Bilag 5.10 Kaproningsreglement samlet inkl. forslag 2021 (lukket) 
Bilag 5.11 Oversigt over klubbernes stemmer til HGF 2021 (lukket) 
Bilag 5.12 Anmeldelse af repræsentanter til HGF 2021 (lukket)  
Bilag 5.13 Forslag til vedtægtsændring - individuelle medlemmer (lukket) 
 

Indstilling HB vedtager hvilke forslag der skal fremsættes, indstiller kontingent, fastsætter 
tidsplan samt fastlægger program for HGF 
 

HB´s beslutning Programudkast og tidsplan godkendt. Forslag vedr. individuelle medlemmer skal 
vurderes yderligere og om det kan indarbejdes i forslag om ergometerklubber.  
 



  

Sag nr. 6 – Ansøgning til Fonden for Rosportens Fremme 
Fremlæggelse: BJ  

 

Tema Der er indkommet 3 ansøgninger 
 

Sagsfremstilling Der er indkommet tre ansøgninger. HB er fondsbestyrelse og træffer beslutning om 
uddelinger. Retningslinjer for uddeling fremgår af bilag 6.6. Vedrørende midler til 
uddeling henvises til regnskabet for Fonden, bilag 3.3. Årets resultat for 2020 var 
kr. 21.788. Der er bevilliget tilskud i 2020 for 39.245.  
 
 

Bilag Bilag 6.1 Bilag Fonden til Rosportens Fremme (lukket) 
Bilag 6.2 Motivation for bevilling af midler til diplomtræneruddannelse (lukket) 
Bilag 6.3 2021 Ansøgning til Fonden for Rosportens Fremme (lukket) 
Bilag 6.4 2021-03-23 Fonden til rosportens fremme (lukket) 
Bilag 6.5 KVIKs vedtægter (lukket) 
Bilag 6.6 Uddelingen af fondens afkast - hvad kan der søges til 
Bilag 6.7 Oversigt ansøgninger (lukket) 
 
 

Indstilling Drøftes  
 

HB´s beslutning Ansøgning fra Kraftcenter Århus bevilliges 10.000 
Ansøgning fra Bagsværd Roklub sendes til KU for vurdering 
Ansøgning fra KVIK meddeles afslag 
 

Sag nr. 7 – Vedtagelse af DFfR strategi 
Fremlæggelse: CS/AH  

 

Tema Vedtagelse af DFfR strategi efter endt høring 
 

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.” 
 
Strategien blev efter endt høring behandlet på HB-mødet den 19. januar hvor 
følgende blev besluttet:  
 
”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”. 
(bilag 4.3 fra 19. januar er forslag om omstrukturering fra AH+KH) 
 



HB blev afholdte et arbejdsmøde den 12. marts og herefter er der formuleret et 
samlet forslag som er vedhæftet. Der har også være kontakt med DIF for sparring.  
 

Bilag Bilag 7.1 Strategi, feb21 online – AH-CS 
Bilag 7.2 Udvalg forslag til omstrukturering_2020 AH-KH (lukket) 
 

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

HB´s beslutning Strategi fremlægges på HGF og der laves fire workshops udfra de fire søjler.  
Vedtagelsen af strategien efter HGF og den suppleres af en 
kommunikationsstrategi. 
Efter vedtagelse af strategien opstartes proces vedr. organisering. 
 

  

Sag nr. 8 – 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.  
 
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.  ”Rygraden” 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.  
 
Beslutning af HB den 19. januar:  
”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.”  

 
Der har siden mødet den 19. januar været arbejdet videre med ideen og holdt 
møder med sekretariat og HH om mulighederne. HH præsenterer på mødet et 
nærmere oplæg til format for blad mm.  
 

Bilag Bilag 8.1 Magasinet ROSPORT_20 sider 
Bilag 8.2 Oplæg blad 
 

Indstilling Drøftes 
 

HB´s beslutning Der er opbakning til at arbejde videre med projektet. HH+BJ arbejder videre med 
oplægget og vurderer om der kan indledes samarbejde med Roinfo. Der tilstræbes 
3 digitale udgivelser og en fysisk udgivelse. Der skal sikres sammenhæng med 
SoMe. Økonomi skal undersøges nærmere, da der ikke er afsat midler i 2021 
budgettet.  
 

 

Sag nr. 9 – Overvejelse om coastal VM til Danmark  
Fremlæggelse: KH  

 

Tema Coastal VM 
 

Sagsfremstilling KH har anmodet om, at det drøftes om det vil være en mulighed, at DFfR byder på 
at afholde VM i Coastal enten i 2023 eller 2024. Placering som udgangspunkt i 
København.  
 

Bilag Ingen  
 

Indstilling Drøftes 
 

HB´s beslutning Opbakning til at undersøge mulighed for at afholde det i Danmark. Det skal 
afholdes et sted, hvor det er publikumsvenligt. KH+PF+BJ laver 
beslutningsgrundlag. 
 

 

 



Sag nr. 10 – DIF strategiaftale 2022-25  
Fremlæggelse: CS/BJ  

 

Tema Orientering om arbejdet med strategiaftalen 
 

Sagsfremstilling Til information vedhæftet de fem spor som blev indsendt til DIF og som nu er 
godkendt som ramme. Der arbejdes i april måned på at formulere resultat- og 
procesmål. Medarbejdere afleverer således første udkast 8. april, som herefter skal 
kvalificeres. DIF’s konsulent (møde aftalt 20. april) og vores bestyrelseskontakt 
inddrages i dette arbejde også, hvor CS og BJ har møde med Kenneth Plummer, 
bestyrelseskontakt til DIF’s bestyrelse, den 14. april.  
Der har været arbejdet på en fælles løsning med spor fem om facilitet og 
miljø/natur. Der er nu genbekræftet enighed om, at DKF, Sejl og DFfR laver det som 
fællesspor med fælles økonomi og medarbejdere.  
 

Bilag Bilag 10.1 DIF strategiaftale spor 1 2022-25 Roning der udfordrer virtuelt og på vildt 
vand (lukket) 
Bilag 10.2 DIF strategiaftale spor 2 2022-25 Bredde – roning tilgængeligt for alle 
(lukket) 
Bilag 10.3 DIF strategiaftale spor 3 2022-25 Talentrekruttering til eliten 
(understøttelse af Team Danmark samarbejdet) (lukket) 
Bilag 10.4 DIF strategiaftale spor 4 2022-25 Organisationsudvikling – nationalt og 
internationalt (lukket) 
Bilag 10.5 DIF strategiaftale spor 5 2022-25 Facilitet og natur Fællesspor DFfR, dkf, 
sejl (lukket) 
Bilag 10.6 Første tilbagemelding fra DIF vedr. de fem spor (lukket) 
 

Indstilling Taget til orientering 
 

HB´s beslutning Taget til orientering 
 

Sag nr. 11 – Meddelelser 
Fremlæggelse: Alle  

 

Tema Meddelelser fra sekretariat og øvrige 
 

Sagsfremstilling Sekretariat: 
 
DFfR indstillet til årets specialforbund. Afgøres den 19. juni på DIF’s årsmøde. 
 
Afsendt ansøgning til DIF’s initiativpulje for at få midler til at styrke arbejdet med 
coastal. 
 
Endelig ansøgning indsendt til Kolding kommune omkring samarbejde om coastal. 
Indsendt i samarbejde med Kolding Roklub og koordineret med coastaludvalget. BJ 
og formand for Kolding Roklub til møde 13. april med forvaltning og politikere i 
Kolding Kommune. For beskrivelse se bilag 10.1.    



 
Status eroning.  
 
Langtursbåd - Lise 
 
Øvrige: 
 
HBN indstillet til DIF’s bestyrelse 
 
Henvendelse Tolo vedr. lokalfarvand 
 
Økonomi – kvartalsopfølgning. 
 
Anders Brems (DSR) indtrådt i coastaludvalget 
 

Bilag Bilag 11.1 Indholdsbeskrivelse Coastalcenter 2021-2023 9. marts 2021 - Kolding 
Kommune endelig (lukket) 
Bilag 11.2 Status vedr. eroning 
Bilag 11.3 Status vedr. ny langtursbåd (lukket) 
 

Indstilling Orientering tages til efterretning 
 

HB´s beslutning Taget til orientering 
 

 

 

Sag nr. 12 – Orientering fra DRC  
Fremlæggelse: TE  

 

Tema Orientering fra Danmarks Rocenter 
 

Sagsfremstilling Seneste referat fremsendes, når det er godkendt.  
DRC bestyrelse har haft møde med Team Danmark om forventninger til 
samarbejdet om elitearbejdet. Årsregnskab fremlagt på DRC bestyrelsesmødet.  
Arbejdes med ny elitestrategi. Arbejdsgruppe er nedsat. 
Talentudviklingsstrategiarbejde er ligeledes iværksat.  
 

Bilag Ingen 
  

Indstilling Orientering tages til efterretning 
 

HB´s beslutning Taget til orientering. HBN anførte at det er afgørende for DFfR, at strategier 
(elite og talent) er færdigbehandlede og politisk besluttede seneste august, idet 
disse strategier skaber fundamentet for de forhandlinger DFfR sportschef vil 
have med Team Danmark om økonomien for perioden 2022-2024.  
 

 



Sag nr. 13 – Referat af forretningsudvalgsmøde 2. marts  
Fremlæggelse: HBN  

 

Tema Referat af seneste FU-møde 
 

Sagsfremstilling FU afholdt møde den 2. marts 2021. Referat vedhæftet til orientering 
 

Bilag Bilag 13.1 FU referat 02-03-2021 endelig (lukket) 
 

Indstilling Referat tages til orientering 
 

HB´s beslutning  Taget til orientering 
 

 

Sag nr. 14 – Eventuelt  
Fremlæggelse: Alle  

 

Tema Eventuelt 
 

Sagsfremstilling Ingen 
 

Bilag Ingen  
 

Indstilling Ingen 
 

HB´s beslutning Intet under dette punkt 
 

 

 


