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Vedtægter for
DANMARKS ROCENTER
(DANSK FORENING FOR ROSPORTS ELITETRÆNINGSCENTER)
1. Indledning
Dansk Forening for Rosport har ud fra ønsket om
 at bibeholde et højt internationalt niveau for den danske roelite
 at give danske eliteroere bedst mulige forhold for forbedring og udvikling af deres standard
 at styrke samarbejdet med de regionale træningscentre med henblik på forbedring af det sportslige
niveau
 at følge udviklingen inden for dansk elitesport lovgivningsmæssigt, administrativt, sportsligt,
konkurrencemæssigt etc.
 at skabe grundlag for nationalt og internationalt samarbejde med andre idrætsgrene og organisationer.
oprettet et ELITETRÆNINGSCENTER, benævnt Danmarks Rocenter (DRC), i september 1985.

2. Navn
DRC har hjemsted ved Gladsaxe Rostadion Bagsværd. DRC’s postadresse er c/o den daglige ledelse,
Sportschefen, DFfR’s sekretariat.

3. Formål
DRC har til opgave at:
 stille faciliteter og organisation til rådighed for roere og hold, der tilhører den internationale roelite
 lade trænerkollegiet samarbejde med regionale træningscentre, kredse og klubber om udtagelse af
roere til DRC.
 koordinere samarbejdet med andre danske idrætsgrene på eliteniveau
 bistå Dansk Forening for Rosport inden for samarbejdet med internationale organisationer på
eliteniveau
 udføre konsulentvirksomhed over for regionale træningscentre
 tilrettelægge træningsaktiviteter og planlægge rosæson med henblik på kvalificering af roere til
Internationale regattaer, World Cup, Verdensmesterskaber og Olympiske lege
 udføre oplysnings- og koordineringsvirksomhed over for klubber, trænere og roere tilknyttet
træningscentrene.

4. DRC’s bestyrelse
DRC ledes af en bestyrelse på 6 personer, der sammensættes således:
 DFfR’s formand
 DFfR’s hovedbestyrelsesmedlem udpeget af DFfR’s bestyrelse
 DFfR’s økonomiansvarlige hovedbestyrelsesmedlem
 1 medlem valgt og udpeget blandt DFfR’s kraftcentre
 1 medlem valgt og udpeget blandt de aktive roere tilknyttet DRC
 1 medlem valgt af og blandt klubber med roere tilknyttet DRC
Der kan vælges en suppleant for den aktive roer.
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Bestyrelsen kan beslutte at give observatørstatus, uden stemmeret, til relevante organisationer efter
fremsendt ansøgning.
Bestyrelsen udpeges/vælges for to år ad gangen:
 Bestyrelsesmedlemmer fra DFfR’s bestyrelse følger valgperioden til hovedbestyrelsen i forhold til DFfR’s
vedtægter
 Kraftcenterrepræsentant og aktivrepræsentant vælges i lige år
 Klubrepræsentant vælges i ulige år
Udskiftning i bestyrelsen sker ved det første bestyrelsesmøde i DRC efter DFfR's hovedgeneralforsamling
uanset tidspunkt for valg/udpegning. Dette møde skal afholdes senest 2 måneder efter DFfR’s
hovedgeneralforsamling.
Valg af kraftcenterrepræsentant samt klubrepræsentant foregår på et møde i forbindelse med afviklingen af
Odense Langdistance, eller senest ved udgangen af april måned. DFfR’s sportschef har ansvar for
indkaldelse af valgberettigede med mindst 2 måneders varsel. Hvert medlem vælges for to år ad gangen.
Aktivrepræsentanten vælges blandt de aktive roere i DRC. Valget foregår på den sidste af forårets
træningslejre eller senest ved udgangen af april måned.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der sendes til DFfR’s bestyrelse til orientering.
Bestyrelsen vælger blandt hovedbestyrelsens repræsentanter en formand, der sikrer indkaldelse til - og
afholdelse af mødevirksomhed.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Hvis minimum 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde,
inden for den efterfølgende 3 ugers-periode.

5. Daglig ledelse
Den daglige ledelse af DRC varetages af DFfR’s sportschef .
Sportschefen deltager i bestyrelsesmøder med taleret som ordinært medlem.
Sportschefen tegner DRC nationalt som internationalt, bortset fra køb og salg af fast ejendom og
pantsætning heraf. Dispositioner af væsentligere karakter godkendes af bestyrelsen, og forelægges for
Dansk Forening for Rosports hovedbestyrelse til orientering forinden dispositionerne iværksættes.
Sportschefen kan indgå aftale med trænere og oprette kontrakt i så henseende om tilknytning til og virke for
DRC, dog kun med bestyrelsens forudgående samtykke.

6. Økonomi
DRC’s regnskabsperiode tilstræbes at være den samme som Team Danmarks tilskudsperiode. P.t.
kalenderåret.
Efter regnskabsperiodens afslutning og inden 5 måneder efter denne udarbejder sportschefen et regnskab
for det forløbne år til forelæggelse for DRC’s bestyrelse, som på det førstkommende hovedbestyrelsesmøde
forelægger regnskabet for DFfR’s hovedbestyrelse til godkendelse efter meddelt revisionspåtegning af de af
DFfR valgte revisorer.
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Budget for kommende regnskabsperiode udarbejdes af sportschefen til forelæggelse for DRC´s bestyrelse
før regnskabsårets begyndelse.
Bestyrelsen orienterer DFfR’s hovedbestyrelse om det godkendte budget.

7. Forhold til klubber
Kun medlemmer af klubber under DFfR kan være tilknyttet DRC som roere.
Sportschefen påser, at der foreligger aftalemæssigt grundlag over for klubberne for roernes tilknytning til
DRC.
I samarbejde med de aktive roere og trænerkollegiet sikrer sportschefen, at der foreligger klart definerede
aftaler om samarbejdsforhold, betalingsforhold, sponsoraftaler m.m.
Disse aftaler skal forelægges alle berørte klubber, roere og trænere tilknyttet DRC. Aftalerne skal godkendes
af DRC’s bestyrelse.
Sportschefensikrer, at klubberne er orienterede om hæftelsesforhold for roere tilknyttet DRC, herunder at
klubberne er forpligtede til at betale for roere tilknyttet DRC indtil en anden klub efter et klubskifte måtte
overtage forpligtelserne.

8. Ændring af vedtægter
Nærværende vedtægter godkendes af Dansk Forening for Rosport og påføres påtegning herom af
hovedbestyrelsen.
Vedtægtsændringer kan besluttes af bestyrelsen og skal stadfæstes af DFfR’s hovedbestyrelse.

Vedtægterne godkendt af DFfR på hovedbestyrelsens møde. den 4. november 1992.
Vedtægtsændringer godkendt af DFfR på hovedbestyrelsens møde, den 21. november 1998.
Vedtægterne er ændret: 27. maj 2002: regnskabet følger nu kalenderåret.
Vedtægtsændringer i punkt 4 er godkendt af DFfR’s hovedbestyrelse på møde den 25. januar 2013.
Vedtægtsændringer i punkt 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8 er godkendt af DFfR’s hovedbestyrelse på møde den 24.
januar 2014.
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