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Bilag 2, Optag af eRoningsmedlemmer 
Roskilde Roklub indstiller følgende forslag:  

Vedtægtsændring for at kunne optage eRoningsmedlemmer under DFfR. Vedtægtsændringen vil 

gøre det muligt, at eRoningsmedlemmer kan tælle med i det samlede medlemstal. 

Forslag om eRoning træder i kraft med det samme, hvis det vedtages.  

Forslag om optag af eRoningsmedlemmer vedtages samlet. 

Der er udelukkende tale om tilføjelser til de nuværende vedtægter, alle tilføjelser er angivet i fed 
med grøn. 

§ 1, stk. 2 – NAVN OG FORMÅL  

Nuværende tekst: Tilføjelse: 
2.DFfR er et forbund af roklubber i Danmark, og 
har til opgave at virke for fremme af dansk rosport 
i alle dens former samt for udbredelse af rosport i 
det danske samfund. 

2. DFfR er et forbund af roklubber og 
eRoningsmedlemmer i Danmark, og har til 

opgave at virke for fremme af dansk rosport i alle 
dens former samt for udbredelse af rosport i det 

danske samfund. 

 

§ 2, stk. 2 – MEDLEMMER – OPTAGELSE  

Nuværende tekst: Tilføjelse: 
2. Som medlem af DFfR kan optages roklubber 
uden for Danmark og foreninger i Danmark med 

særlig tilknytning til dansk roning dog med 

begrænsninger i medlemsrettighederne i henhold 

til DIFs vedtægter og reglementer. Medlemmer af 
DFfR betegnes herefter som medlemsklubber. 

2. Som medlem af DFfR kan optages roklubber 
uden for Danmark og foreninger i Danmark med 

særlig tilknytning til dansk roning samt 
eRoningsmedlemmer dog med begrænsninger i 

medlemsrettighederne i henhold til DIFs 

vedtægter og reglementer. Medlemmer af DFfR 

betegnes herefter som medlemsklubber eller 
eRoningsmedlemmer, hvor det er relevant. 

 

§ 2, stk. 3 – MEDLEMMER – OPTAGELSE  

Nuværende tekst: Tilføjelse: 
3. Ønske om optagelse indsendes til DFfR. Ved 

ansøgning om optagelse skal samtidig indsendes 
et eksemplar af vedtægter, oplysning om 
medlemstal og bestyrelsens medlemmer. 
Hovedbestyrelsen kan kræve yderligere 
oplysninger, jf. § 5. 

3. Ønske om optagelse indsendes til DFfR. Ved 

ansøgning om optagelse skal samtidig indsendes 
et eksemplar af vedtægter, oplysning om 
medlemstal og bestyrelsens medlemmer. 

Optagelse af eRoningsmedlemmer sker ved 
udfyldelse af online formular.  

Hovedbestyrelsen kan kræve yderligere 
oplysninger, jf. § 5. 
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§ 3, stk. 5 – UDMELDELSE  

Nuværende tekst: Forslag:  

 5. Udmeldelse af eRoningsmedlemmer sker 
automatisk, når de ikke længere betaler 
kontingent. 

 

§ 4, stk. 1 – KONTINGENT  

Nuværende tekst: Tilføjelse: 
1. Medlemsklubbernes kontingent til DFfR 

fastsættes på den ordinære 

hovedgeneralforsamling. 

1. Medlemsklubbernes og 

eRoningsmedlemmernes kontingent til DFfR 

fastsættes på den ordinære 

hovedgeneralforsamling. 

 

§ 5, stk. 1 – MEDLEMSKLUBBERNES FORPLIGTIGELSE 

Nuværende tekst: Tilføjelse: 
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. 

1. Medlemsklubber og eRoningsmedlemmer i 

DFfR er berettiget og forpligtet i henhold til DFfR’s 
vedtægter, reglementer og Ordens- og 

Amatørbestemmelser samt alle i henhold hertil 
trufne legale beslutninger. 

 

§ 6 – EKSKLUSION, stk. 1  

Nuværende tekst: Tilføjelse:  
1. En medlemsklub kan ekskluderes ved groft eller 

gentagne gange at have overtrådt DFfRs 

vedtægter, reglementer eller har tilsidesat legale 

beslutninger, jf. § 5 eller ikke har indbetalt 

kontingent jfr. § 4 stk. 2. 

1. En medlemsklub eller et eRoningsmedlem kan 
ekskluderes ved groft eller gentagne gange at have 
overtrådt DFfRs vedtægter, reglementer eller har 
tilsidesat legale beslutninger, jf. § 5 eller ikke har 
indbetalt kontingent jfr. § 4 stk. 2. 

 

§ 14 - ORDINÆR HOVEDGENERALFORSAMLING, stk. 1 

Nuværende tekst: Tilføjelse:  
1. Ordinær hovedgeneralforsamling afholdes 

hvert år i marts, dog senest 3. weekend i marts og 

indkaldes pr. elektronisk post med 30 dages 

varsel med angivelse af anmeldelsesfrist, tid, sted 

og dagsorden. Dato for ordinær 

hovedgeneralforsamling skal være meddelt 

medlemsklubberne senest 1. januar. 

1. Ordinær hovedgeneralforsamling afholdes 
hvert år i marts, dog senest 3. weekend i marts og 

indkaldes pr. elektronisk post med 30 dages 

varsel med angivelse af anmeldelsesfrist, tid, sted 
og dagsorden. Dato for ordinær 
hovedgeneralforsamling skal være meddelt 

medlemsklubberne og eRoningsmedlemmerne 

senest 1. januar. 
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§ 14, stk. 3 – ORDINÆR HOVEDGENERALFORSAMLING 

Nuværende tekst: Tilføjelse: 
3. Stemmeberettigede på DFfRs 

hovedgeneralforsamling er medlemsklubbernes 

anmeldte repræsentanter og hovedbestyrelsens 

medlemmer. Hver medlemsklub har ret til mindst 

1 repræsentant. Har en medlemsklub ikke 

rettidigt indsendt de i § 5 stk. 2e nævnte 

indberetninger behørigt udfyldt, fratages 

medlemsklubbens repræsentanter stemmeret på 

hovedgeneralforsamlingen samt til valg til andre 

organer under DFfR. 

3. Stemmeberettigede på DFfRs 

hovedgeneralforsamling er medlemsklubbernes 

anmeldte repræsentanter og hovedbestyrelsens 

medlemmer samt 1 repræsentant for 
eRoningsmedlemmerne. Hver medlemsklub har 

ret til mindst 1 repræsentant. Har en 

medlemsklub ikke rettidigt indsendt de i § 5 stk. 

2e nævnte indberetninger behørigt udfyldt, 

fratages medlemsklubbens repræsentanter 

stemmeret på hovedgeneralforsamlingen samt til 

valg til andre organer under DFfR. 

 

§ 14, stk. 4 – ORDINÆR HOVEDGENERALFORSAMLING 

Nuværende tekst: Tilføjelse: 
3. Antallet af stemmeberettigede pr. 

medlemsklub beregnes efter det indberettede 

aktive klubmedlemstal inklusive ungdomsroere. 

Hver medlemsklub har 1 stemme for hver 60 

klubmedlemmer og yderligere 1 stemme for 

mindst 30 overskydende klubmedlemmer. 

Foreninger eller lignende med særlig tilknytning 

til roning, jf. § 2 stk. 2, har 1 stemmeberettiget, 

uanset deres medlemstal. Medlemsklubber kan 

på hovedgeneralforsamlingen stille med en 

repræsentant pr. stemme, eller kan bemyndige en 

repræsentant til at afgive flere stemmer. En 

medlemsklub kan kun være repræsenteret af 

egne klubmedlemmer. 

eRoningsmedlemmer kan stille med 1 
repræsentant, der har 1 stemme uanset 
antallet af eRoningsmedlemmer. Denne 
repræsentant udpeges, via en virtuel samling 
blandt de registrerede eRoningsmedlemmer, 
senest en måned før afholdelse af ordinær 
hovedgeneralforsamling. Hovedbestyrelsen 
fastsætter de nærmere retningslinjer og 
procedure for afholdelse af den virtuelle 
samling og valghandling af repræsentant. Ved 
afholdelse af ekstraordinær 
hovedgeneralforsamling udpeges 
repræsentanten i forlængelse af indkaldelse til 
denne. 

 

§ 14, stk. 5 – ORDINÆR HOVEDGENERALFORSAMLING 

Nuværende tekst: Tilføjelse: 
5. En medlemsklubs repræsentanter skal senest 6 

hverdage før hovedgeneralforsamlingen være 

anmeldt til DFfRs sekretariat med angivelse af 

navne. 

5. En medlemsklubs repræsentant og 
repræsentanten for eRoningsmedlemmerne 
skal senest 6 hverdage før 

hovedgeneralforsamlingen være anmeldt til 
DFfR’s sekretariat med angivelse af navne. 
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§ 14, stk. 6 – ORDINÆR HOVEDGENERALFORSAMLING 

Nuværende tekst: Tilføjelse: 
6. Ved forfald kan medlemsklubben sende 

substitut fra samme medlemsklub for de(n) 

anmeldte repræsentant(er). En substitut skal 

anmeldes skriftligt som repræsentant senest ved 

hovedgeneralforsamlingens start. Antallet af 

stemmer fordeles imellem medlemsklubbens 

repræsentanter, dog max 6 til hver. 

6. Ved forfald kan medlemsklubben og 
eRoningsmedlemmer sende substitut fra samme 

medlemsklub for de(n) og eRoningsmedlemmer 

anmeldte repræsentant(er). En substitut skal 
anmeldes skriftligt som repræsentant senest ved 

hovedgeneralforsamlingens start. Antallet af 

stemmer fordeles imellem medlemsklubbens 
repræsentanter, dog max 6 til hver. 

 

§ 14, stk. 10 – ORDINÆR HOVEDGENERALFORSAMLING 

Nuværende tekst: Tilføjelse: 
10. Medlemsklubber kan stille skriftlige forslag til 

hovedgeneralforsamlingen. Forslag, der ønskes 

behandlet på hovedgeneralforsamlingen skal 

være DFfRs sekretariat i hænde senest 21 dage 

inden hovedgeneralforsamlingen. 

10. Medlemsklubber og repræsentanten for 
eRoningsmedlemmerne kan stille skriftlige 

forslag til hovedgeneralforsamlingen. Forslag, der 

ønskes behandlet på hovedgeneralforsamlingen 

skal være DFfRs sekretariat i hænde senest 21 

dage inden hovedgeneralforsamlingen. 

 

§ 14, stk. 14 – ORDINÆR HOVEDGENERALFORSAMLING 

Nuværende tekst: Tilføjelse: 
14. Hovedgeneralforsamlingen er offentlig. 

Medlemsklubbernes stemmeberettigede 

repræsentanter, hovedbestyrelsens medlemmer, 

de i henhold til § 12 nedsatte udvalg samt revisor 

har taleret. 

14. Hovedgeneralforsamlingen er offentlig. 

Medlemsklubbernes stemmeberettigede, 

repræsentanten for eRoningsmedlemmerne, 

hovedbestyrelsens medlemmer, de i henhold til 

§12 nedsatte udvalg samt revisor har taleret. 
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