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Referat HGF 12. marts 2022 

Tilstedeværende: 

Hovedbestyrelsen: Formand Conny Sørensen (CS), Næstformand Astrid Haastrup (AH), Kasper 

Haagensen (KH), Hother Hennings (HH), Morten Juel Hansen (MJH), Daniel Mogensen (DM), 

Økonomiansvarlig Susanne Thorsen (ST) 

Ansatte: Sekretariatschef Bent Jørgensen (BJ), Kommunikationskonsulent Bianca Toftebjerg 

(BT), Konsulent og Uddannelsesansvarlig Ole Søgaard (OS), Projektleder Anna Karina Eli Gravad 

(AKG), Sportschef Thor Juul Kristensen (TJK) 

Dirigent: John Frentz (JF) 

Orientering fra Hovedbestyrelsen vedr. strategi for DFfR 2022-2025 v.  CS 
og MJH (Bilag 3) 

CS gennemgik DFfR strategi 2022-2025 og MJH gennemgik organiseringen der støtter op om 
strategien. 

Spørgsmål: 

Jørgen Grastrup (Sikkerhedsudvalget), Med reference til bilag 3a i indkaldelsen: 

 
1. ”Har man overvejet betydningen af, hvad det betyder at HB skal stille med to personer 

til hvert udvalg? 

2. Har man været ude og kontakte mere end 7 klubber? 

3. Hvordan har man tænkt sig at involvere den ekspertise der ligger i organisationen i 

forvejen? 

4. Hvordan sikrer man at den overordnede politik bevares i de kommende fagudvalg? 

5. Har man sikret sig, at der er frivillige klar til at gøre en indsats i det nye 

Sikkerheds/Miljø udvalg?” 

Svar: 

MJH (HB): 

”Der er ikke endnu ikke sat navne på personer i alle udvalg. Vi har ikke alle svarene 100 procent - 

det vil komme når udvalgene bliver nedsat. Vi er nødt til at prøve noget nyt.” 

 
CS (HB): 

”Vi er nødt til at kigge på udvalget overordnet, og strategidokumentet er fortsat et dynamisk 

dokument. Den nuværende udvalgsstruktur sættes ikke på pause fordi vi planlægger et nyt, den 

kører videre indtil vi har gennemarbejdet den nye strategi.” 
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Kommentar: 

Poul Nielsen, Struer Roklub: ”Jeg synes det er kanon vi får en strategi og gerne flere strategier. Vi 

skal åbne døren ind til roning, så ikke vi skal gå nede på gaden og trække folk ned i klubben. 

Vi vil også gerne have hjælp til PR, især i de mindre klubber (<50 medlemmer).” 

Pause 

Generalforsamling 1. del  

Orientering v. Morten Larsen: 

Morten har lavet en plakat med alle rosportens standere. Den er forsynet med logoer for firmaer 

der har betalt for at I kan tage plakater med hjem gratis eller donere et beløb til Røde Kors. 

Hædringer v. CS (HB): 

• Poul Madsens lederpris: 
”Går til Freddy Quist (Holstebro Roklub). Du har sikret roning for skoleelever, du har sikret 

at I har en aflønnet træner, samt sørget for at I nu er i gang med at få renoveret jeres klubhus. 

Du har om nogen været indbegrebet af Holstebro Roklub i mange år.” 

• Erik Trøjgaard er trådt af som formand for Miljø- og planudvalget. ”En stor tak til Erik Trøjgaard. 

Han er her ikke i dag, vi har en erkendtlighed til ham som vi får overbragt. Birgitte Hammeleff 

vil overtage hans rolle.” 

• Jeg vil bede jer mindes de rokammerater, der er gået bort siden sidste HGF. Det er 

vanskeligt at fremhæve nogle, men der er alligevel to særlige rokammerater, der  er gået 

bort: Gorm Proschowsky, Aarhus Studenter Roklub og Per Hansen, Kalundborg Roklub. ”Jeg 

beder forsamlingen rejse sig og mindes de to roere sammen med andre bortgåede i vore 

klubber.” Der holdes et minut stilhed.” Æret være deres minde” 

• Hilsen til Protektor HKF Prinsesse Benedicte blev læst op. 

1. Valg af dirigent og referent. Herefter udpeger dirigenten stemmetællere 

Valg af dirigent: 

• DFfR peger på John Frentz (JF) (Aarhus Roklub). Det vedtages. 

• JF: ”Tak for valget, jeg håber vi får en hurtig og saglig dag. Som I har bemærket, så ændrer 

vi lidt på det. Man skal nu herop (til talerpulten) hvis man vil tale.” 
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Valg af stemmetællere: 

JF: ”Jeg indstiller Bianca fra sekretariatet og Niels Ryhding (Rungsted Roklub og Formand for 

Langtursstyrmandsudvalget) til dette, hvis ikke der er nogen der har noget imod det.” Det 

vedtages. 

   

Valg af referent: 

• Ole Søgaard (Sekretariatet) indstilles til dette. Det vedtages. 
 

JF: ”Rent formelt skal jeg undersøge om HGF er lovlig indvarslet – det er den efter min bedste 

overbevisning. Er der nogen der er uenige?” Det er der ikke. 

”Der er ikke forslag om vedtægtsændringer, og vi kan derfor gennemføre generalforsamlingen 

og træffe beslutninger med almindeligt stemmeflertal. Der er registreret 124 stemmer, og der 

forventes én yderligere.” 

Orientering om valg v. JF: ”Der er valg af økonomiansvarlig. Der er 3 bestyrelsesmedlemmer 

der skal vælges. Hother Hennings modtager genvalg. Der er to andre kandidater offentliggjort på 

hjemmesiden, Lotte Madsen og Bo Kaliszan. Derudover har Kenneth Bülow meldt sit kandidatur. 

Hvis der ikke er yderligere kommentarer til lovlighed og indvarsling, kan Conny gå i gang med 

beretningen.” 

2.1 Hovedbestyrelsens beretning v. CS (Se Bilag 4) 

CS fremlægger beretningen som også findes skriftligt og supplerer denne med en tak til Astrid 

Haastrup og Kasper Haagensen for deres arbejde i HB.  

 

Derefter redegør DM (HB) på HB’s vegne for bestyrelsens redegørelse til HGF 2022 om 

organisering og struktur. Redegørelsen gives på baggrund af det vedtagne resolutionsforslag 

fra HGF 2021. 

JF: ”Der er åbent for kommentarer fra deltagerne.” 

 
Kommentarer: 

Kate Skavin (Skovshoved Roklub): ”Der er mange gode idéer og tanker – der er meget snak og 

snak om strategi. Nu skal vi videre. DFfR bløder – det er et kraftigt signal, at der er ikke noget 

ungdomsudvalg. Der er flere ting, der ikke har det så godt. Tak til Tolo og de store klubber, der 

holder på vores medlemstal. Jeg håber at I (Conny og Daniel) vil stå ved det, I nu har sagt 

(refererer til beretningen). Der er brug for at vi udvikler os. Hvis man ser på vores medlemstal, så 

kan vi se at aldersgennemsnittet er stigende. 
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Vi bliver ældre og vi mangler en ’mellemgruppe’. Det kan godt være der er andre specialforbund, 

der ikke har det så godt – men det nytter ikke noget at sammenligne os med dem. Lad os nu 

komme videre med det ’der’ (red.: udvikling) og få arbejdstøjet på. Lad os få ryddet op i vores 

organisation og kommissorier, så vi ikke træder hinanden over tæerne.” 

JF: ”Er der nogen der har kommentarer eller indvendinger til beretningen? 

- det er der ikke – Beretningen er godkendt.” 

 

JF forklarer at Bilag 3 blev rykket op på dagsordenen og vendt under ”Orienteringen fra 
hovedbestyrelse” da det ikke var et forslag der skulle stemmes om. 

Pause 

 

Ordens- og Amatørudvalgets beretning v. Ove Petersen, Roskilde  Roklub: 

”Der har det seneste år været en enkelt sag, med et medlem der har modtaget en skriftlig 

advarsel fra sin klub. Ordens- og Amatørudvalget har afvist sagen. Der har siden været to sager 

på den proces, der har været forbundet med skriftlige advarsler. 

Ordens og Amatørudvalget henstiller til, at man i sådanne sager husker at behandle hinanden 

ordentligt” 

JF: ”Kan alle godkende udvalgets beretning?” Det kan alle. 

3.1 Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse v. 

Susanne Thorsen (HB) 

Susanne Thorsen fremlægger regnskab 

Øvrigt v. Susanne Thorsen (HB): 

”Statistik: 

• 22 klubber har i 2021 fået i alt 995.099 kr. fra DIF og DGI’s foreningspulje 

• 22 danske klubber har får 546.478 kr. fra DIF’s hjælpepakker 

• Husk gavegiro – sidste år måtte vi løbe stærkt for at nå det.” ST (HB): ”Er der spørgsmål” – 

det er der ikke. 
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3.2 DRCs regnskab v. Sportschef Thor Juul Kristensen (TJK): 

TJK: ”Vi vil gerne have budgettet vist frem, så ikke der er noget fordækt i, hvad vi går og bruger 

pengene på i DRC.” 

TJK fremviser budgettet. TJK: ”Er der spørgsmål?” – det er der ikke. 

ST: ”I virkeligheden er det Team Danmark, med 8,2 mio., der er vores største tilskudsgiver. Tak 

til sekretariatet for arbejdet med også at finde midler andre steder. Der er lavet en liste over 

fonde, og der allerede hentet flere midler på den front.” 

 

JF: ”Er der nogen der ikke kan godkende regnskabet?” – Det er der ikke. Regnskabet er dermed 
godkendt. 
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4. Forelæggelse af budget for 2022 og 2023 til orientering 

ST: ”Dette budget er kun til orientering. Der budgetteres med et underskud i 2022. Det er ok, for 

vi har haft overskud de seneste år. 

Kaproning bliver sat ned til 800.000, som er det beløb, der kan bære i fremtidige budgetter og som 

er på niveau med det vi kendte før Corona.”  

JF: Er der nogen der har spørgsmål til budgettet?” 

Lena Knudsen (Nibe Roklub): ”Hvad er sædegebyr?” 

CS: ”Sædegebyr er det gebyr, som alle der stiller til start t i l  r e g a t t a e r  betaler for 

drift af vores tilmeldingssystem.” 

5. Fastsættelse af kontingent for 2022 (Se Bilag 1) 

ST: ”Vi har i bestyrelsen valgt at foreslå at øge kontingentet for seniormedlemmer med 2 kroner. 

Vi har ydermere valgt at nedsætte kontingentet for juniormedlemmer fra 15 til 5 kroner, for at 

gøre det nemmere at hive nye ind.” 

JF: ”Er der spørgsmål?” 

 
Spørgsmål: 

Niels Rosschou (Odense Roklub): ”Hvad er klubber med ’særlig tilknytning’? ” 

 
Svar: 

ST: ”Det er Tolo.” 

 
Spørgsmål: 

Simone Krogh (DSR): ”I siger rationalet med at sætte kontingentet til juniormedlemmer ned er for 

at gøre det nemmere at hive nye medlemmer ind. Giver det mening? Hvad tænker forsamlingen 

om det?” 

Jan Noe (Jels Roklub): ”Nej (Red.: Nej, til Simones spørgsmål)” 

Simone Krogh (DSR): ”Jeg fornemmer, at der bliver rystet på hovedet. Så hvorfor overhovedet gøre 

det?” 

 

Svar: 

ST: ”Du er velkommen til at stille et andet forslag.” 
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Spørgsmål: 

Michael Lærkesen Holm (Sorø Roklub): ”Hvad løber det beløb op i?” (Der refereres til det tab af 

indtægter fra kontingent der umiddelbart er forbundet ved at sætte prisen for kontingentet ned for 

juniorer). 

 

Svar: 

ST: Omkring 10000kr. 

 
Kommentarer: 

Bo Kaliszan (Roskilde Roklub): ”Jeg synes egentlig det sender et stærkt signal fra 

hovedbestyrelsen. Det er småpenge der tales om, men det er nok det symbolske vi skal tage til 

efterretning.” 

 

JF: ”Er der nogen der ønsker at stille et ændringsforslag.” – Det er der ikke. Dermed er forslaget til 
kontingent for 2022 vedtaget. 

Frokost 

Generalforsamling del 2 

6. Behandling af indkomne forslag 

JF: ”Der foreligger 3 forslag - forslag fra Lyngby (Bilag 5) er blevet diskuteret” 

– Opdatering af Kaproningsreglementet (Se Bilag 2) 

Jakob Mortensen (KU): Præsenterer forslaget, der vedtages. 

– Indkommet forslag fra Lyngby Roklub vedr. betaling af beløb til 

moderklub v. klubskifte (Se Bilag 4) 

Der mangler en repræsentant fra Lyngby Roklub 

TJK: ”Jeg har fået en henvendelse fra Lyngby Roklub.” 

På vegne af Lyngby Roklub præsenterer TJK forslaget for forsamlingen. 

Lotte Bo Petersen (Odense roklub): ”Er der nogen der vil forklare, hvad problemet er?” 

MJH: ” Vi fra hovedbestyrelsen er enige om, at Reiner (Lyngby Roklub) har en pointe. Jeg tror ikke 

vi kan komme hen til et sted, hvor en roklub betaler en anden roklub for at dennes roer skifter til 

klub. Jeg tror i bund og grund vi skal finde en løsning, hvor vi kommunikerer bedre klubberne 

internt.” 
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Freddy Quist (Holstebro Roklub): ”Der er en pointe i Reiners forslag. Hvis man kigger på det 

fremadrettet, kan vi måske komme derhen, hvor klubberne taler sammen før der forekommer et 

klubskifte. Det koster meget at opfostre de unge roere, og derfor er det også et tab, når de skifter 

klub. Så det    SKAL italesættes.” 

Sarah Lauritzen (Roforeningen KVIK): ”Jeg anerkender det store arbejde der ligger ude i 

klubberne, men jeg synes vi skal passe på vi ikke kommer til at stavnsbinde roerne. Roerne skal 

have lov at skifte klub. Jeg er i øvrigt enig i, at når roeren er under 18 år, så er det vigtigt at man 

som modtagerklub foretager en henvendelse til tidligere rochef eller formand.” 

Kasper Haagensen (DSR): ”Som formand for den klub der har overtaget roere fra Lyngby Roklub, 

skal jeg da beklage, at det har været tilfældet. Vi har nu på vores hjemmeside en vejledning til, 

hvordan man skifter klub til DSR. Og så tager jeg fat i den pågældende klub og laver en dialog. Der 

har været 2 sager det seneste år, hvor det ikke er sket. Der har jeg taget fat i vores Kaproningschef 

og sagt, at ’det her’ skal vi overholde. 

Jeg vil henvise til, at vi snart kan bruge kraftcentrene (qua Thors præsentation for tidligere) til at 

undgå de her situationer (fordi behovet for at skifte klub gerne skulle forsvinde, idet 

kraftcentrene tilbyder fælles træningsmiljøer).” 

JF: ”Tak for at vende tilbage til essensen. Jeg vil gerne henstille, at hvis det her skal diskuteres 

videre, så holder vi os til essensen.” 

Bo Kaliszan (Roskilde Roklub) spørger TJK: ”Var det dét, som Reiner ’havde sendt dig i byen med’” 

TJK: ”Jeg mener, at Reiner er tilfreds med at hovedbestyrelsen arbejder videre med indstilling 

herfra.” 

JF: ”Er der nogen, der har kommentarer til det forslag. Ellers er jeg nødt til at lægge forslaget fra 

Lyngby frem for generalforsamlingen som det fremstår. Er der nogen der stemmer for? – det er der 

ikke. Forslaget er faldet. 

- Indkommet forslag fra Lyngby Roklub vedr. beslutningsforslag omkring 

HB’s sammensætning (se Bilag 5) 

JF: ”Er behandlet under punkt 2”. Forslagsstilleren var ikke til stede – der faldt nogle 
bemærkninger om (Freddy Quist, Holstebro Roklub), at den givne redegørelse blev opfattet 
som tilstrækkelig for ikke at kræve forslaget behandlet. Dette tilsluttede forsamlingen sig. 

 

PAUSE 
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7. Valg af økonomiansvarlig (2 år) 

Susanne Thorsen (Bagsværd Roklub) – på valg (modtager genvalg)  

 JF: ”Er der andre forslag” – det er der ikke, der klappes straks. Susanne Thorsen er valgt. 

8. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen (2 år) 

Bestyrelsesmedlem Astrid Haastrup (KVIK) – på valg (modtager ikke genvalg)  

Bestyrelsesmedlem Kasper Haagensen (DSR) – på valg (modtager ikke genvalg) 

 Bestyrelsesmedlem Hother Hennings (Aarhus) – på valg (modtager genvalg) 

 
Følgende har meldt deres kandidatur til en bestyrelsespost: 

Lotte Madsen, Holte Roklub  

Bo Kaliszan, Roskilde Roklub 

Hother Hennings, Aarhus Roklub 

JF: Kenneth Bülow stiller op i tillæg til de 3 ovenstående 

Claus Lerche (Nyborg Roklub): ”Kan vi få præsenteret Kenneth?” 

Niels Holmquist (Københavns Roklub) præsenterer Kenneth: ”Kenneth er ikke til stede i dag, da 

han er på arbejde. I KR kommer vi til at savne Kenneths arbejde, når og hvis I stemmer ham ind i 

bestyrelsen. Kenneth er 42 år, bosiddende på Islands Brygge og arbejder som projektleder i DR. 

Han startede med at ro i Viborg Roklub og siden i Holstebro. Han har en række resultater bag 

sig som kaproer, og har sidenhen været træner i Bagsværd Roklub, Københavns Roklub og 

Bryggens Roklub.” 

JF: ”Ganske kort, er der nogen af de øvrige kandidater der vil sige et par ord?” 

 
Bo Kaliszan (Roskilde Roklub) markerer 

Bo Kaliszan (Roskilde Roklub): ”Jeg stiller op fordi roning, det er mig – jeg brænder for roning. Jeg 

har roet siden 1986. Roning har været med til at skabe den, jeg er i dag. Jeg er den type der går ind 

og blander mig i tingene, især hvis der er noget man kan. Jeg synes ikke, det er godt nok at sige sin 

mening og så gå igen. Jeg synes kontakten med klubber og HB er rigtig vigtig. Jeg har identitet 

som kaproer og en søn, der er kaproer. 
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Det handler ikke kun om kaproning, det handler om klubberne. Det handler om bredden. HB skal 

kunne favne det hele. 

Det jeg gerne vil gå ind i, er ungdomsdelen. Jeg brænder for ungdommen. Vi vil have roning på 

skoleskemaet – og det har vi fået. Lige inden Corona havde vi 650 elever igennem et roforløb 

(2x/ugen) i Roskilde Roklub. 

Den læring vi får i klubberne, skal ud til os alle sammen. Det er HB, der skal være med til at sørge 

for at der er fundament til at dele den læring. 

Så ikke flere ord – handling, det er det vi skal. 

Jeg har en ledelsesbaggrund og arbejder med politisk lederskab. Jeg tror jeg kan bidrage til det 

politiske lederskab der findes i HB” 

 

JF: ”Vi har endnu en kandidat.” 
 

Hother Hennings (HB): ”Jeg er formand for vores kraftcenter og regattaforening i Århus. Vi har et 

problem i vores forbund med stigende aldersgennemsnit og det bliver et problem for driften 

senere. Jeg synes vi skal arbejde på at forbedre rammebetingelser for klubberne i DFfR og så synes 

jeg vi skal have nogle yngre medlemmer ind. Jeg tror løsningen er at finde nogle frivillige midler 

og så skal vi have synliggjort mange af de tilbud, som vi laver. 

Flere stærke klubber, flere yngre medlemmer, det er det jeg vil arbejde for.” 

 
JF: ”Så har vi en enkelt kandidat tilbage og det er Lotte”: 

CS: ”Jeg har lovet at motivere for Lotte. 

Lotte har stået i spidsen for noget af det pararoning, der har været i Holte Roklub. Lotte har haft 

et hold med til Para-OL i Beijing i 2008. Hun stoppede med paraprojektet i 2016. I 2012 blev Lotte 

valgt ind i HB, men hun måtte stoppe i 2014, da hendes mor blev syg. Hun var da kontaktperson til 

KU. 

Hun var med til i sin tid at lav en ny visionsplan, da der blev lavet et projekt i Vejle omkring at 

afdække, hvad der skete i klubberne. Hun har været frivillig i mange år – bl.a. i 2016 under Masters 

VM. Hun er international projektleder, og hun kan godt lide at arbejde i grupper. Hun vil gerne 

arbejde med at den frivillige verden ikke bliver så bureaukratisk, og hun ser frem til at være med 

til at implementere vores strategi – hun er et rigtigt ’eksekveringsmenneske’.” 

 

JF: Det var alle kandidaterne. Når nu I skal stemme, skal I skrive maksimalt 3 forskellige navne - I 

må altså ikke skrive det samme navne flere gange. 

 

Der indsamles og tælles stemmer. 
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Afstemningsresultat 
 

Hother Hennings 57 

Bo Kaliszan 105 

Kenneth Bülow 94 

Lotte Madsen 82 

Blank 1 

De valgte er: Bo Kaliszan, Kenneth Bülow og Lotte Madsen 

 

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen (1år) 

1. Suppleant Nanna Bo Christensen (Holstebro) – (modtager ikke genvalg) 

2. Suppleant Mark Hartsteen (DSR) – (modtager ikke genvalg) 

 
JF: ”Der er to kandidater: Det er Niels Iversen (Thorsminde Coastal Roklub) og Jakob Mortensen 

(Holstebro Roklub), der stiller op som suppleant.” 

Niels og Jakob præsenterer sig selv med navn og klub. 

JF: ”Er der andre forslag?” – Kate Skavin (Skovshoved Roklub) markerer, at hun vil stille op som 
suppleant 

JF: ”Nu skal i stemme og I må højest skrive to forskellige navne på stemmesedlerne.” 

Bianca og Niels Ryhding indsamler stemmer og forlader derefter rummet. JF: ”Er der nogen der 

endnu ikke har afgivet stemmer?” – det er der ikke. 

JF: ”Stemmerne er klar” 

Afstemningsresultat 
 

Niels Iversen 106 

Jakob Mortensen 106 

Kate Skavin 16 

Niels Iversen og Jakob Mortensen er valgt. 

JF: ”Første og anden suppleant besluttes internt mellem Niels og Jakob.” 

(Efter afsluttet generalforsamling meddelte Niels Iversen til referenten, at Jakob blev 1. suppleant 

og Niels selv blev 2. suppleant). 
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10. Valg af statsautoriseret revisor 

Hovedbestyrelsen foreslår Ernst & Young.  

JF: ”Er der andre forslag” – det er der ikke – Ernst og Young er valgt 

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

Medlem – Lene Britt Boisen Brems (DSR) – på valg (modtager genvalg)  

Man går af hvert 3. år.  

JF: ”Er der andre kandidater?” – det er der ikke. Lene er genvalgt 

HB indstiller følgende suppleanter: 

1. suppleant Per Palludan (Roskilde) 

2. suppleant Karen Leth Jensen (DSR) 

Der er ikke nogen alternative forslag til HB’s forslag til suppleanter. Per Palludan og Karen Leth 

Jensen er dermed valgt 

12. Eventuelt 

1. Jørgen Grastrup (på vegne af Sikkerhedsudvalget): ”Vores punkt handler om vidensdeling. 

Det er vi ikke særlig gode til her i forbundet. Det opfordrer vi til at klubberne gør - der ligger meget 

viden derude. 

Vi er faldet over at den vest der er videst udbredt i Dansk roning, Baltic Winner 150N, får slid ved 

roning, som leder til huller i redningsvesten. Det er et problem I er nødt til at adressere ude i 

klubberne, når I laver eftersyn af jeres veste” 

Der vises to eksempler, fra to klubber. 

Der vises et nyt slide med et billede af en redningsvest, hvor udløser knoppen hænger ude. 

Jørgen fortsætter: ”Tilfældet i denne klub var, at alle veste havde fået pakket knoppen væk – 

knoppen skal være ude, så de er brugbare. Husk det ude i klubberne. 

Vi opfordrer jer der roer i koldt vand til selv at prøve at kæntre i koldt vand under kontrollerede 

forhold, så I er klar hvis uheldet er ude. Man kan lade sig inspirere af YouTube med video fra 

”Cold Water Camp”. 

Hvis du vil vide mere om sikkerhedsudvalgets arbejde og visioner for 2022 så gå ind på 

hjemmesiden under årsberetninger. 

Med ønsket om en god ro-sæson og opfordring til at I deler jeres oplevelser.” 
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Spørgsmål: 

Niels Roschouw (KR): ”Hvor kan vi i så fald dele vores viden?” 
 
Svar: 

Jørgen Grastrup: ”I kan altid kontakte sikkerhedsudvalget eller sekretariatet.” 

Astrid (KVIK): ”Den slags viden kan I dele på hjemmesiden og de medier vi har i øvrigt. Vær gode 

til det.” 

 

Kommentarer: 

Jørgen Grastrup (Sikkerhedsudvalget): ”Der vil jeg gerne lige komme et surt opstød. Når man 

kommer med information til HB, så er det svært at se at det kommer ud i den anden ende. Prioritér 

at afsætte resurser i HB til det.” 

Bjarne Pedersen (Aalborg Roklub): ”Jeg arbejder med Universitetsroning og har været 

jægersoldat. Det her er en fin teori (refererer til Jørgens præsentation om koldt vand). Jeg kan 

kun anbefale at indføre koldtvandstilvænning.” 

Lena Larsen (Svendborg Roklub):” Leif Thygesen lagde på Roinfo en historie op om, hvordan det 

er at ro i tåget, men kendt farvand - kan være overraskende farligt. Det kan man virkelig lære 

noget af.” 

JF: ”Jeg har ikke noget imod denne ping pong, men kan folk høre noget, når folk ikke går op? (Læs: 

op til talerstolen)”. Der bliver svaret nej fra forsamlingen. ”Jeg vil gerne have jer op og tale så alle 

kan høre” 

Jørgen Grastrup: ”Tak fordi I lyttede” 

 
2. Lise Pedersen (Aalborg Dame Roklub): ”Der er ikke særlig mange udstationerede både 

tilbage i år, så kom i gang med at leje dem. 

Så har vi mødt en mand fra Nordjylland, der vil ro rundt om Danmark. Det er ikke en DFfR 

aktivitet, det er to eventyrere, der vil bruge det som opvarmning før de roer over Atlanten. De 

vil gerne have lov at lægge til ved roklubber langs de danske kyster på deres tur, og gerne holde 

foredrag i de klubber, de lægger til ved. 

 

De vil undersøge teorien om at kineserne roede/sejlede til Amerika før Columbus (ligesom 

vikingerne), og det er altså den tur de varmer op til. Så jeg vil gerne informere om, at de altså nok 

gerne vil komme forbi jeres klub. 
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Sidste punkt handler om bådflag: Vi er ikke særlig gode til at holde vores flag. De rigtige flag er 

’orlogsrøde’ (Lise holder et rødt splitflag op for forsamlingen). I kan sende en ansøgning ind til 

Danmarks samfundet om at få nye, ’rigtige’ bådflag. 

 

JF: ”Er der nogen der har spørgsmål til Lise?” Det er der ikke. 
 

Så har jeg fået en henvendelse fra Marie Valeur der gerne vil dele en oplevelse.” 

 
3. Marie Valeur (Kalundborg Roklub): ”Jeg har været oppe og ro på Færøerne og det var en 

fantastisk oplevelse. Her stødte jeg på en roklub hvor en flok unge uden et særligt opsyn af 

ældre tog deres konebåd under armen og tog ned og roede. 

Så har jeg prøvet at ro i Berlin i 8’er gig. Vi skulle til fællestræf i en berlinsk roklub. Her var der også 

mange unge med, der selv satte hold og havde ghettoblaster med i båden og så var der fest og 

glade dage. Så kom jeg til at tænke på hvordan jeg selv kom i gang, og det var også på legende 

vis vi kom i gang med at ro uden for meget styring. 

Så er der en helt anden ting, er der nogen der har tænkt på at kommende roere kunne være fra 

medicinalindustrien. Vi har Novo nordisk i Kalundborg og her får vi mange nye ned, der arbejder i 

laboratorie med pipetter hele dagen. De har godt af at ro.” 

JF: ”Tak Marie. Er der flere? Nej det er der ikke. Kasper så må du gerne” 

 
4. Kasper Haagensen (DSR og HB): ”Kære forsamling, jeg vil bare sige tak for 3 rigtig gode år, 

hvor der er sket rigtig mange ting. Der er ny sportschef og ny sekretariatschef og Corona. Det har 

været 3 år med høj sø – vi har ikke altid været enige i HB, men vi har været enige om hvad der er 

blevet meldt ud. Det har været spændende at være en del af. 

Senest vil I se at Hother og jeg har arbejdet for at få banket økonomien op på langture fra 10.000 

til 30.000 i år. Jeg mener, at forbundet skal have meget mere fokus på langture, for det er noget 

der for de mindre klubber er rigtig svært at få stablet på benene. Det mener jeg kan være med til at 

gøre en masse godt. 

Så vil jeg også takke forsamlingen for at være rimelig klar i de valg der er blevet gjort med den nye 

bestyrelse. Jeg ser frem til følge det og bakker arbejdet op udefra. 

 

Jeg vil også takke de udvalg jeg har haft kontakt med. Det er et stort stykke arbejde, der bliver lagt 

i de udvalg og jeg kommer til at savne at arbejde med dem. 

For mit vedkommende er det ikke farvel til HB, men et ’på gensyn’”. 
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5. Poul Nielsen (Struer Roklub): ”Jeg synes vi skal kæmpe for ungdomsroningen. Vi laver Skole 

OL og vi skal huske at her er en mulighed for noget mediedækning. Sørg for at bruge de sociale 

medier så meget som muligt. Eleverne har en kanon oplevelse med Skole OL og vi skal huske at 

fortælle om det. Tak til dem der giver en hånd med til dette.” 

 

Kommentarer: 

Kate Skavin (Skovshoved Roklub): ”Først, tak til Kasper for samarbejdet, det har været en 

fornøjelse. 

Næst: Jeg er den ene af to der står for den turroning der er til Tromsø. Så hvis der er nogen der vil 

give 20.000 kr. for en all inclusive tur, så kan det nås endnu. 

Det er den sidste tur nordpå vi arrangerer og så vil vi kaste os over ture i Grækenland.” 

 
6. Der kommer en henvendelse til ’fra forsamlingen: ”Skal vi ikke snart have en ny gang ’ro-

Danmark rundt’?” 

Svar: 

Kate Skavin (Skovshoved Roklub): ”Du skal tale med Lise (Læs: Lise Pedersen) om det.” 

Kommentarer: 

Kate Skavin (Skovshoved Roklub) henvender sig til HB: ”Kunne I ikke godt gøre lidt mere for, at vi 

bliver aktive i Friluftsrådet. Det giver meget at være aktive der. Vi skal ligesom andre gøre lidt 

mere. Tak for det.” 

Lise Pedersen (Aalborg Dame Roklub): ”Er der kommet stemning for at vi genoptager ’ro Danmark 

rundt’? Der stemmes ja fra forsamlingen. 

Afrunding 

JF.: ”Hvis der ikke er mere, så er det tid for mig at nedlægge hvervet som dirigent. Formanden     vil 

give de afsluttende ord. Tak for god ro og orden.” 

CS: Vi arbejder faktisk på det med Friluftsrådet – både Kasper og Hother har været i gang og det 

var faktisk også det der i sin tid gav økonomi til vores langtursbåde. 

Tillykke til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. 

Så skal vi desværre sige farvel til Hother. Det er jeg ked af Hother, vi har haft nogen gode år i 

bestyrelsen sammen. Vi er kede af at skulle miste dig. 

CS overrækker en gave til Hother og der klappes. 
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CS: ”Så tror jeg ikke der er mere vi skal svare på andet end at nu har I vel noteret 11. marts 

2023, hvor vi har den næste Hovedgeneralforsamling. 

Farvel og tak for i dag” 

 


