Dansk Forening for Rosport

Møde notat fra HB mødet 25.06.15
RoBattle projektet kører på sit andet år og det går rigtig godt. Der er tilført medarbejder ressourcer og lige nu
kører de sommerferie roskoler og Nordea-fonden Challenge på sit højeste. 32 klubber er involveret i afviklingen
af aktiviteter til gavn for klubbens medlemmer og potentielle medlemmer. HB fik på deres møde en flot
præsentation af status for projektet. Der er netop afviklet finale i Danmarks Stærkeste Klasse i samarbejde med
Sorø Roklub, hvor direktøren for Nordea-fonden, Henrik Lehmann Andersen åbnede stævnet. Nordea Fonden er
meget begejstret for projektet, som giver mange skoleelever mulighed for at få en rigtig god oplevelse med
roning.
På mødet den 25. juni havde hovedbestyrelsen besøg af Flemming Knudsen, som er DFfR´s kontraktperson i
DIF´s bestyrelse. Flemming orienterede om idrætspolitiske temaer, organisering i DIF samt visionen ’bevæg dig
for livet’, som er udarbejdet sammen med DGI. DFfR vil benytte vores kontaktperson mere i samarbejdet med
DIF og fremtidigt økonomisk støttestruktur i DIF blev diskuteret.
DFfR har arbejdet med visionen: Samle og styrke dansk roning og dele og sprede glæden ved roning som sport.
Dette vil hovedbestyrelsen nu ligge nogle kræfter i, at få omsat til en strategi, som kan sætte mål og retning på
arbejdet med at styrke roning generelt. Derfor vil HB lægge kræfter i en proces med involvering af frivillige og
ansatte, så vi sammen kan skabe udvikling i roning. Dette sker i løbet af efteråret.
DFfR vokser og vi kan byde velkommen til endnu 3 nye klubber. Rødvig Roklub, Thorsminde Coastal Roklub og
Ruderverein Hoyer. Hovedbestyrelsen arbejder målrettet med god og jævnlig kontakt til roklubberne og
tilstræber, at besøge så mange som det er muligt. Alle klubber, som ønsker udvikling og forandring kan indgå i et
klubeudviklingsforløb, som vores udviklingskonsulenter står i spidsen for.
DIF havde årsmøde den 9. maj og der er blandet andet lagt op til, at fordelingen af midler fra DIF til forbundene
skal ske på en ny måde. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe, ser skal komme med forslag til, hvordan den
økonomiske støttestruktur skal se ud i fremtiden.
Afviklingen af World Rowing Masters Regatta 2016 skal som bekendt afvikles i Danmark på Bagsværd Sø. Dette
sker i dagene 8.-11. september. Det første nyhedsbrev bliver i disse dage udsendt og det er muligt nu, at booke
hotel. Nærmere information kan findes på: http://www.wrmr2016.com/
DFfR arbejder på højtryk med planlægning både på land og til vands.

