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Bilag 2)
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.
Der er her tale om en tilføjelse, og dermed ændres der ikke noget i de nuværende formuleringer i
hhv. stk. 1 & stk. 2.
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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Udklip fra DFfRs Love og vedtægter, s. 3

(bemærk nedenstående er UDEN den nye tilføjelse vedr. optag af rene ergometerklubber)
§5 – MEDLEMSKLUBBERNES FORPLIGTELSER
1. Medlemsklubber i DFfR er berettiget og forpligtet i henhold til DFfRs vedtægter,
reglementer og Ordens- og Amatørbestemmelser samt alle i henhold hertil trufne legale
beslutninger.
2. Medlemsklubberne er forpligtet til:
a. gennem deres vedtægter eller reglementer at forlange, at deres aktive roende
klubmedlemmer kan svømme mindst 300 meter,
b. gennem deres vedtægter eller reglementer at fastsætte retningslinjer for anvendelse
af en CE godkendt type flydeudstyr inden for dagligt roområde,
c. at give deres aktive, roende klubmedlemmer den nødvendige sagkyndige instruktion,
herunder kendskab til relevante søfartslove og bekendtgørelser af hensyn til roernes
sikkerhed,
d. at medvirke til at tilvejebringe oplysninger samt gennemføre pålagte hverv som DFfR
må forlange,
e. inden for de til enhver tid fastsatte tidsfrister, at indberette medlemstal m.v.,
f. at forsyne samtlige både med påskrift om navn, dog undtaget outriggerbåde som roes
på lokalt træningsområde, samt at forsyne stævnen på alle outriggede både med en
bold af massivt gummi med en mindste diameter på 4 cm, hvis stævnen ikke har en
afrundet form, der giver samme beskyttelse.
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