
Forslag 2 fra Lyngby Roklub 
 
På sidste HGF fremlagde Lyngby Roklub oplæg til beslutningsforslag omkring udarbejdelse af ændringer i § 
8 stk 2 og 3 om HB´s sammensætning – se forslag vedhæftet igen. 
HGF besluttede, at nyvalgte HB skulle udarbejde forslag til kommende HGF omkring HB´s sammensætning! 
Med mindre HB har et udarbejdet forslag til HGF den 13. marts 2022, genfremsætter Lyngby Roklub forslag 
fra HGF 2021!  
 
 



Beslutningsforslag ved Lyngby Roklub – oplæg! 
 
Som aftalt på KU Seminar november 2020 skal Lyngby Roklub hermed indstille til HGF, at vedtage følgende: 
 
Lyngby Roklub indstiller til HGF om støtte til udarbejdelse af ændringer i § 8 stk 2 og 3 HB`s 
sammensætning- se forslag nedenunder! 
Lyngby Roklub ønsker at HGF pålægger nyvalgte 2021 HB, at nedsætte arbejdsgruppe, så forslaget kan 
indarbejdes i vedtægter og regler og endelig vedtages på HGF i 2022. 
 
Begrundelse for forslag er:  
 
I nu 10 år har vi siden 2011 haft sammensætning af HB med 7 medlemmer, hvoraf kun 2 er direkte valgt til 
position i DFfR (formand og kasserer). De sidste 5 er valgt som personer uden HGF eller klubber har 
indflydelse på fordeling af interesseområder og uden HGF/klubber har indflydelse på FU`s 
(forretningsudvalg) sammensætning. 
Dette er uheldigt og giver DFfR´s øverste myndighed HGF ringe chance for indflydelse. Store 
interesseområder såsom kaproning og sammensætningen af specielt Danmarks Rocenter´s bestyrelse er 
totalt fjernet for nogen indflydelse fra klubberne. 
DFfR´s udvalg er samtidig uden indflydelse fra HGF og klubber. Formænd måske udpeget og eller måske 
selvnedsatte. Men HGF uden indflydelse! 
Derudover viser det sig, at sammensætningen af HB har givet nogle ganske få – den direkte valgte formand 
og kasserer – mulighed for at agere omkring HB og FU arbejde med A og B medlemmer. 
A medlemmer – formand og kasserer – har den fulde indsigt i alt omkring økonomi, ansættelser og aftaler 
med DIF, samt Team Danmark. 
B medlemmer tildeles indsigt i forhold til A medlemmers afvejen af vigtigheden omkring indsigt. 
Måden er i 2021 ikke længere farbar og absolut fuldstændig uden mulighed for demokratisk indflydelse. 
Vi – Lyngby Roklub – opfordrer samtlige danske roklubber til tilkendegivelse på kommende HGF, at vi 
klubberne og HGF ikke længere vil acceptere, at være totalt sat uden for indflydelse. 
 
Vores forslag er genoprettelse af tidligere tiders demokrati med direkte valg til alle HB-poster og resort 
områder. Denne indtil 2011 brugte metode til sammensætningen af HB er eneste måde klubber og HGF kan 
være med til at styre udviklingen af fremtiden. Alt andet er fortid. 
Vi ønsker demokrati, indflydelse og muligheder for at bedømme valgte HB medlemmer på årlige eller 2 
årlige HGF. 
 
1. valg af formand;                                                                                                                           
FISA, TD og DRC, DIF - med ansvar for at skaffe ekstra økonomi (fonde, folkeoplysningsudvalg, kommune, 
sponsorer) 
2. valg af næstformand, national formand;  
    - med ansvar nationale sammenhængskraft, vedtægter og regler, etik politik, DIF 
3. valg af økonomisk næstformand; 
    DFfR's og DRC økonomi, DIF, ansvar med at skaffe ekstra økonomi (fonde, folke-oplysningsudvalg, 
kommune, sponsorer), Eurow Aps, Fonden til Rosportens Fremme, Arv og gave muligheder. 
4. valg af 4 udvalgs medlemmer 
    a. Klubber og foreninger;         sikkerhed, styrmand, uddannelse, miljø, fastholdelse, rekruttering, 
politikker, DIF, kommissorier 
    b. Roning for alle;                    
netværk, coastal, langture, ordens og amatør udvalg, 8GP, virtuel roning,  ergo regattaer, rekruttering, 
kommissorier 
    c. Ungdom;                                                                                                                                      



skoleroning, Skole OL, ungdomsstævner bl. a. vinderskole, rekruttering og fastholdelse, ernæring, alkohol, 
ryge, leder, politikker, kommissorier  
    d. Konkurrence (kaproning);                                                                                                        
kaproning, kaproningsudvalg, regattaudvalg, dommerudvalg, elite og socialpolitik, rekruttering og 
fastholdelse, TD og DRC, kommissorier 
5. 2 suppleanter der bruges 
6. valg til ordens og amatørudvalg. 
 
 
Oplæg fra Kasper H: 
 
Kan i en eller anden grad godt forstå dig/jer og kunne også ønske at der er flere politiske valgt 
direkte til poster. Som det er i dag, så ved ingen på forhånd, hvem som kommer til at sidde med 
hvilke opgaver, ud over formand og økonomi. 
 
Jeg kunne godt se disse valgt direkte: 
 
- Formand 
- Økonomi (næstformand) 
- Udvikling (næstformand / herunder Coastal og eroning) 
- Kaproning (DRC formand / KU) 
- Ungdom 
- Motion og Langtur 
- 2-3 valgt uden ressource områder 
 
Det vil give 8-9 medlemmer af HB, FU skal være 4 personer (formand + 2 x næstformænd + 
kaproning) 
 
Syntes det er formanden som skal have det internationale spor, sammen med det samlede 
overblik. 
Det vil altid være formanden som repræsenterer forbundet ud af til og det gælder også World 
Rowing. 
 
Så en struktur som overstående, kunne godt være noget man kunne arbejde hen i mod. 
 
Vi skal vel også implementere eller forankre det med DIF aftalte/eller opfordre til at skrotte alt lortet 
opstået fordi DIF med alt sit bureaukrati har behov for forandringer: 
 
Eller skal vi rette ind efter? 

• POLITISK LEDELSE 

• DFfRs organisation 
• Spor 1 Ungdom 

• Spor 2 Fastholdelse 

• Spor 3 Organisering 
• Spor 4 Internationalt 

• Spor 5 Faciliteter 
 

https://roning.dk/om-dffr/politisk-ledelse/organisation/
https://roning.dk/om-dffr/politisk-ledelse/spor-1-ungdom/
https://roning.dk/om-dffr/politisk-ledelse/spor-2-fastholdelse/
https://roning.dk/om-dffr/politisk-ledelse/spor-3-organisering/
https://roning.dk/om-dffr/politisk-ledelse/spor-4-internationalt/
https://roning.dk/om-dffr/politisk-ledelse/spor-5-faciliteter/
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