Dansk Forening for Rosport

Møde notat fra HB mødet 15.04.16
Evaluering af hovedgeneralforsamlingen den 12. marts 2016
DFfR afviklede generalforsamling den 12. marts med 130 deltagere fra over 60 klubber. En begivenhedsrig dag
med flere gode indlæg og megen debat. Formiddagens program havde gode indlæg med megen positiv energi.
En præsentation af en undersøgelse i Vejle Roklub om hvordan nye medlemmer oplever en roklub var særdeles
spændende. Det gav et godt indblik i hvilke udfordringer en klub kan have med fastholdelse af medlemmer. Lis
Bay fik velfortjent overrakt Poul Madsens lederpris. Eftermiddagens program var præget af et stort engagement
med en stor debatlyst, hvilket gav bestyrelsen et indtryk af ambitiøse medlemsklubber. Tonen var lidt skarp.
Flere forhold kan gøres bedre, hvilket DFfR´s bestyrelsen tager til efterretning.
Fem personer har tilkendegivet, at de er interesseret i at indgå i en arbejdsgruppe omkring vedtægtsændringer.
Conny Sørensen kontakter de interesserede og er tovholder på arbejdet frem imod HGF, som afholdes den 18.
marts 2017. Stedet er ikke på plads endnu.
Konstituering og repræsentation
Birgit Bech Jensen blev enstemmigt valgt til næsformandsposten.
Kontaktpersoner til udvalgene blev fordelt således:







Langdistancekapningsudvalget: Brian
Miljøudvalget og Sikkerhedsudvalget: Dorthe
Roaktivitetsudvalget: Henning
RoBattle-projektet og Dommerudvalget: Diana
Uddannelsesudvalgene: Birgit
Kaproningsudvalget: Thomas & Conny primært vedr. økonomi

Øvrige repræsentationer:





DRC: Thomas Ebert (Henning Bay Nielsen & Conny Sørensen er automatisk medlem af DRC´s bestyrelse)
KK-Fonden: Henning Bay Nielsen
I/S Danmarks Rostadion: Henning Bay Nielsen
Fonden Danmarks Rostadion: Henning Bay Nielsen

HB´s mødeplan for det kommende år:






21. juni 2016
22. september 2016
18. november 2016
25. januar 2017
17. marts 2017

DFfR´s Strategi
En styregruppe bliver nedsat med klubrepræsentanter, 2 af DFfR´s bestyrelsesmedlemmer samt DFfR´s
sekretariatsleder. Styregruppen skal være med til at sikre fremdrift i strategiprocessen og kvalificere formidling,
koordinering og forankring i forbundet.
Fonden til Rosportens Fremme
Ansøgninger til Fonden blev behandlet og ansøgere vil modtage direkte svar. Desværre har Fonden grundet det
lave renteniveau ikke så mange midler at udlodde.
DIF
DIF afholder årsmøde den 29.-30. april i Idrætten Hus. DFfR er repræsenteret ved Henning Bay Nielsen, Conny
Sørensen og Anne Meisner. Som noget nyt vælger DIF to næstformænd og der er kampvalg til posterne.
Ny økonomisk støtte struktur er til afstemning efter en høringsrunde.
Orientering vedr. WRMR2016
Bulletin 2 er ude på engelsk og tysk. Den russiske version er på trapperne.
Der blev lukket op for early bird tilmelding frem til den 31. maj. Sidste frist for endelig tilmelding er den 3.
august.
P.t er 70 deltager tilmeldt – ingen fra Danmark.
P.t er der 115 frivillige, der har meldt sig.

Orientering vedr. sekretariatet
Louise Holm, som er medarbejder på RoBattle projektet skal på barsel til august.
Der er omlagt nogle opgaver på sekretariatet, og vi ansætter en administrativ medarbejder i et barselsvikariat
frem til foråret 2017.
Medlemstal for 2015 er nu frigivet fra DIF. DFfR har 15.126 medlemmer fordelt på 146 roklubber.
Næste HB møde
Hovedbestyrelsen afholder møde den 21. juni.
Frist for indsendelse til sagsbehandling er den 8. juni.

