
 

 

DANSK FORENING FOR ROSPORT 

Skovalleén 38A, 2880 Bagsværd  
Tlf.: 44440633             Side 1/2 
E-mail: dffr@roning.dk 
www.roning.dk 

Dansk Forening for Rosport 
Vedtaget af HB 
22. november 2022 

 

 

 

 

KOMMISSORIUM FOR MILJØUDVALG I DFFR 

Udvalgets formål: 
Udvalget skal arbejde for at roernes adgang til udøvelse af sporten i danske farvande fastholdes 
og udbygges med respekt for omgivelserne.  

Udvalget varetager aktiviteter og er rådgivende i forhold til problemstillinger angående 
adgangsforhold til vandet, samt faciliteter på land og til vands.  

Udvalget sikrer gennemførelse af aktiviteter, der understøtter DFfR’s strategiske mål indenfor 
området og arbejder for synliggørelse af vigtigheden af klubbernes aktive deltagelse i det lokale 
miljø-og planudviklingsarbejde. 

I den udstrækning udvalgets aktiviteter indgår som resultatmål i strategiaftalen med DIF, er de en 
del af udvalgets arbejdsområde. 

Udvalgets bemanding 
Udvalgets formand udpeges af HB og udvalgets sammensætning sker i samarbejde mellem 
udvalg og HB samt godkendes endeligt af HB. Udvalget består af 3-5 personer og det tilstræbes at 
der er en geografisk og diversitetsmæssig repræsentation.   

Ansvarsområder og samarbejdspartnere 
At sikre at DFfR opdager og påtaler alle forhold, hvor mulighederne for udøvelse af rosport 
påvirkes. Herunder i tæt samarbejde med konsulenterne, kommentering af og afgivelse af 
høringssvar i forhold til relevant planlægning, såvel kommuneplaner, havneudvikling som 
naturområder, påvirkning af facilitets- og friluftsstrategier ol.  

Varetager kontakten til de øvrige vandsportsforbund pt. Dansk Kano- og kajakforbund, Dansk 
Sejlunion i samarbejde med sekretariatet. 

Varetager kontakten til relevante eksterne organisationer og samarbejdspartnere, som f.eks. 
Friluftsrådet både lokalt, regionalt som på landsplan.  

Opgaver 
• Sikre at vi forbliver at være DIF-certificeret grønt forbund, samt at vi støtter op om World 

Rowings og WWF’s anbefalinger omhandlende adgang til rent vand.  
• Sikre øget repræsentation i de lokale arbejdsgrupper i Friluftsrådet.  

- I samarbejde med sekretariatet opdaterer og ajourfører liste over DFfR-
repræsentanter bl.a. Friluftsrådet, havnefora samt lokale og regionale brugerråd. 

- Etablere netværk mellem repræsentanter i lokale arbejdsgrupper – f.eks. lokale 
Friluftsråd, grønne eller blå råd med flere. 
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• Afholde en temadag for DFfR’s lokale repræsentanter omkring arbejdet i 
Friluftsrådet – en gang årligt.   

• Få mere synlighed omkring udvalgets arbejde og opgaver.  
• Deltage i landsdækkende organisationers relevante netværk, såsom Friluftsrådets ”Blå 

Netværk”, DIF’s Miljøforum m.fl. 

Udvalgets primære opgaver der understøtter strategien, er følgende: 

Samarbejde med konsulenterne: 

• Konsulenterne tager initiativ til at orientere og høre udvalget tidligt i de enkelte forløb. 
• Udvalget bliver sat på som CC på sager, der vedrører roning. 
• Udvalgets arbejde forankres gennem konsulenterne og i samarbejde med udvalget, 

således at de idéer, der ønskes at arbejde med understøttes.  
• Der planlægges møder og afvikles møder et par gange hvert år og afvikles seminar hvert 

andet år. 
• Samarbejde med andre vandsportsforbund sker ud fra det fælles DIF-strategispor.  

Udvalgets sekundære opgaver er følgende: 

• Opdatering af DFfR`s facilitetsstrategi, der vedtages af HB.  
• Arbejde på at fastholde muligheder for roaktiviteter, når havne udvikles og udvides.  
• Fokusere på mulige faciliteter til roklubber allerede i planlægningsfasen ved 

ændringsforslag, der berører adgang til vandet.  

Udvalgets arbejde 
Der tages referat fra udvalgsmøderne, som sendes til kontaktpersoner i HB og på sekretariat.   

Udvalgets interne arbejde sker hovedsageligt digitalt – dog holdes mindst et fysisk møde om året. 

Udvalget udarbejder i efteråret et årligt budget for det kommende års aktiviteter og 
udvalgsarbejde.  Budgettet specificeres på aktiviteter i overensstemmelse med retningslinjer fra 
sekretariat og økonomiansvarlig i HB. 

For alle større aktiviteter sendes der besked til bogholder og kontaktpersoner, hvis de går ud over 
det årlige godkendte budget. 

Retningslinjer og rammer 
Udvalget arbejder inden for ”Rammer for DFfR’s udvalg” og ”DFfR’s økonomiske retningslinjer”, 
der skal betragtes som en del af dette kommissorium.  

Udvalget er omfattet af følgende reglementer: 

Ingen 
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