Dansk Forening for Rosport
Hovedbestyrelsen

Bagsværd, den 7. februar 2014

Referat
Bestyrelsesmøde 2014-01
Hovedbestyrelsesmøde fredag den 24. januar kl. 17.00, i Rosportens Hus
Bestyrelsen:

Henning Bay Nielsen (HBN), Birgit Bech Jensen (BBJ), Peter Froskov (PF), Lotte Madsen
(LM), Niels Iversen (NI), Dianna Kofod (DK), Hardy Olesen (HO)
Afbud: NI og DK
Sekretariatet:

Michael Bundgaard (MSB)

Gæst fra DIF:

Flemming Knudsen (FK; kontaktperson i DIF’s bestyrelse)

Møde med DFfR’s kontakt til DIF’s bestyrelse
Mødet blev indledt med en kort præsentationsrunde.
FK fortalte om Kulturministeriets udredning af Idrætten i Danmark. Den endelige rapport
ventes om et par måneder. Pt er der en forventning om flg:
1) Totalt samme portion penge til idrætten (DIF+DGI) i Danmark
2) Sportevent Danmark skal permanentgøres, men midler tages fra samlede bevilling til idrætten. Dvs færre midler til idrætten
3) DIF er 300.000-400.000 flere medlemmer end DGI
4) Der er pt ikke et politisk krav om en sammenlægning af DIF og DGI
FK fortalte, at Idrætten i Danmark står sammen om en fælles vision (Vision25-50-75) .
Der er bla fokus på
- Uddannelse
- Foreningsudvikling
- Samarbejde med kommuner
- Faciliteter
- Skolereform
- Tilpasning af idrætsaktiviteter.
Udviklingsmuligheder i DIF indenfor klubudvikling, skolereform og aktivitetstillæg.
Der er nedsat en række arbejdsgrupper.
Beslutning:
HBN kontakter DIF næstformand Preben Staun
BBJ kontakter DIF-personer med forstand på forbundsudvikling.

0

Valg af mødeleder og referent
MSB: mødeleder
HBN: referent

1

Godkendelse af referater:
Godkendt.
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Kommende møder:
Forslag til årets mødedatoer:

1

Årstal
2014

Dato
24. januar

Ugedag
fredag

Start
17:00

Sted
Bagsværd

2

2014

14. marts

fredag

17:00

Bagsværd

3

2014

15. marts

lørdag

15:00

Brøndby

4

2014

24. april

torsdag

17:00

Bagsværd

5

2014

11. juni

onsdag

18:00

Bagsværd

6

2014

25. august

mandag

18:00

Bagsværd

7
8

2014
2014

20. oktober
20. november

mandag
torsdag

18:00
18:00

Bagsværd
Bagsværd

Fast punkt
Forbered generalfors
Regnskab underskrift
Generalfors. i
Brøndby d. 15.
Konstituerende
møde
Fondsmøde1

Budget
Fondsmøde2 - årshæfte - regattakalender

Godkendt. Sted for møder kan ændres efter behov.

MSB

3

Til beslutning:

a)

Årets roer – Poul Madsens Lederlegat – Den officielle standerhejsning
Efter Indstillinger af årets roer besluttede bestyrelsen at tildele prisen til Merete Boldt.
Der var ikke kommet rettidige indstillinger mhp Poul Madsens Lederlegat. Bestyrelsen besluttede, at legatet ikke uddeles i år.
Den officielle standerhejsning 2014 tildeles Odense Roklub. BB kan deltage.

PF/MSB

b)

Budgetforslag
Der kunne ikke foretages en endelig godkendelse af budgetforslaget. Dels er 2013regnskabet ikke afsluttet inden mødets start og dels er 2014-budgettet ikke færdigbehandlet på enkelte områder, som kræver en nærmere afklaring og dialog. For
enkelte udvalg er der afsat midler til marketing, hvilket umiddelbart synes mindre
klart og et udvalg har afsat midler til kommunikation, hvilket der som udgangspunkt
bevilges midler til (PF tager dialogen med ansvarlige). Hensatte midler skal benyttes
(BB indleder dialog med Uddannelsesudvalget). Der er uklarhed om en post på KUbudgettet vedr. NM, som ligger i DK i 2014 og derfor må forventes at være væsentligt billigere end år, hvor det ligger i udlandet (LM tager dialogen med ansvarlige). Jf.
tidligere bestyrelsesbeslutning skal der afsættes midler til Juniorroernes deltagelse
ved VM i Rio i 2015.
Det er bestyrelsens holdning, at der udvises mådehold og rettidig omhu.
Bestyrelsen opfordrede til, at budgetposter bliver gennemgået efter ”what is nice to
have” i forhold til ”what we need to have”. Budgettet for 2014 skal så vidt muligt ba-
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lancere uden underskud og et evt. driftsunderskud for 2013 skal så vidt muligt inkluderes i 2014 budgettet.

MSB

c)

Forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsen godkendte forslag vedrørende hhv. rykning af kontingentdato og fuldmagter med bemærkningen om, at formuleringer bør tjekkes af en jurist. MSB undersøger nærmere.

PF

d)

Forslag til vedtægtsændringer for Danmarks Rocenter
DRC’s bestyrelse har besluttet forslag til ændringer, som primært er justeringer til
gældende praksis samt præciseringer, og skal i henhold til vedtægterne for DRC
anmode DFfR’s bestyrelse om at stadfæste ændringerne, således at de kan træde i
kraft umiddelbart herefter.
Bestyrelsen besluttede, at stadfæste de af DRC bestyrelsen godkendte forslag til
vedtægtsændringer for DRC.

MSB

e)

Fordeling af jubilæumsklubbesøg mm 2014
Godkendt. MSB opdaterer skema for besøg og tager kontakt til jubilæumsklubber.

MSB

f)

Fondsmøde
Bestyrelsen besluttede at fastholde et uændret renteniveau:
0 % ved lån under 50.000 kr. og 4 % ved lån på over 50.000 kr.

NI

g)

Revideret kommissorium for LDKU
LDKU har ved forhandling med DFfR interessenetværket for Jysk Maraton & kommende arrangører af Øresund Maraton, besluttet at indlemme maratonkaproningsaktivitet i udvalgets arbejdsfelt.
Jysk Maraton har det sidste 1½ år fungeret under og i et interessenetværk, og Øresund Maraton er en ny aktivitet – erstatter den tidligere lukkede ”Karlebo Maraton”.
Langdistancenetværket, LDKU og Interessenetværket Jysk Maraton støtter op om
initiativet, med at lægge Maraton kaproning ind under LDKU.
LDKU ønsker at støtte maraton kapronings – aktivitet, dette med sigte, forhåbentlig
at få flere deltagere ved denne form for roning osv..
Bestyrelsen ser positivt på forslaget om at inkludere maratonaktiviteter i udvalget,
men umiddelbart finder bestyrelsen ikke anledning til at ændre kommissorium for
LDKU. Bestyrelsen skønner, at ”Marathon” er indenfor begrebet ”langdistance”, som
indgår i det nuværende kommissorium for LDKU. Bestyrelsen forudsætter, at budgettet for LDKU holdes uændret.

MSB

h)

Bevilling af redningsveste til projekt RoBattle
Baggrund
Vi har i RoBattle styregruppen besluttet at indkøbe 48 oppustelige redningsveste,
således at der ligger 6 på hver EDON trailer (én til hver båd). De fuldautomatiske
oppustelige redningsveste er af mærket Mullion (som også er den type, der ligger i
den sikkerhedspakke alle landets klubber har modtaget). De er specielt designede til
outrigger roning og generer ikke rotaget. Ved at bære vestene får eleverne en god
og sikker rooplevelse første gang de kommer på vandet.
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I RoBattle ansøgningen til Nordea-fonden blev der ikke søgt om penge til indkøb af
redningsveste.
Motivation
I forbindelse med aktiviteten i EDON både under Danmarks Stærkeste Klasse vil vi
anbefale og opfordre klubberne til at iklæde skoleeleverne de (på traileren) medfølgende oppustelige redningsveste af mærket Mullion, for på den måde at sikre at
afviklingen af arrangementet sker sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Vi mener det er vigtigt overfor skolerne og forældrene at signalere at DFfR er et ansvarligt forbund, der prioriterer børn og unges sikkerhed højt. Det er desuden vores
vurdering, at det vil gå meget nemmere med forældre og skole, hvis man iklæder
børnene de medfølgende oppustelige veste.
Med en målsætning i RoBattle ansøgningen om at 500-750 skoleelever deltager i
Danmarks Stærkeste Klasse i 2014, har vi mulighed for at præsentere roning, som
en sikker og forsvarlig idræt for rigtig mange børn, unge, forældre og skoler.
Indstilling
De 25.000kr, som DFfR’s ungdomsudvalg har modtaget fra Gunnar og Furi Appels
Fond til almene formål, anvendes til at dække en del af omkostningerne forbundet
med indkøbet af 48 oppustelige redningsveste til EDON trailerne. Den fulde pris for
de 48 veste er 44.400kr, og resten af finansieringen vil blive forsøgt dækket af de
overskydende penge fra Nordea-fonden fra det, der blev sparet ved indkøbet af
EDON bådene.
Indstilling til indkøb af redningsveste blev vedtaget.
LM,BBJ

i)

Godkendelse af skema til evaluering af ronetværkene
Skema godkendt og udsendes fra sekretariatet til alle klubformænd og kontaktpersoner i ronetværkene.

J)

Fra Kaproningsudvalget – implementering af FISA’s ændringer.
Efter indstilling fra udvalget godkendes FISA´s ændringer. Skal accepteres på hovedgeneralforsamling.
Click system skal præciseres i teksten. MSB tager kontakt til LCH.

k)

Ændringer til Langdistancekaproningsreglementet
Ingen kommentarer. Godkendes iht indstilling fra udvalget og fremlægges til godkendelse på hovedgeneralforsamlingen.

4

Til diskussion:

MSB

a)

Forslag til DIF ambassadørkandidater
Bestyrelsen indstiller fire ambassadører iht opfordring fra DIF.

MSB

b)

Årshjulet
Udgår. Pkt inkluderes til næste HB-møde.

MSB

c)

Hovedgeneralforsamlingen
Dagsorden under udarbejdelse. Indlæg fra udvalg prioriteres igen. Eurow vil eventu-
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elt sponsorere gaver til udtrækning ifm generalforsamlingen.
NI/BB/LM søger genvalg. PF ønsker ikke at genopstille og HO ønsker at træde ud af
bestyrelsen.

PF

d)

Eurow ApS - bestyrelsessammensætning
Bestyrelsen for Eurow ApS har drøftet den fremtidige bestyrelsessammensætning i
selskabet. Ifølge de nuværende vedtægter skal bestyrelsen bestå af 3 personer,
hvoraf mindst én er medlem af DFfR’s bestyrelse.
Jf. bemyndigelse fra DFfR’s generalforsamling er det DFfR’s bestyrelse, der i praksis
afholder selskabets generalforsamling og udpeger medlemmer af Eurow ApS’s bestyrelse.
Selskabets bestyrelse ønsker, at selskabets vedtægter ændres, således at der gives
mulighed for at udvide bestyrelsen fra nuværende 3 til fremadrettet 3-5 medlemmer.
Baggrunden for ønsket er dels, at bestyrelsen ønsker mulighed for, at den nuværende bestyrelse kan fortsætte; uanset om et medlem har sæde i DFfR’s bestyrelse eller
ikke. Og dels at aktiviteterne i selskabet er stigende, således at der vurderes at
komme et snarligt behov for flere kompetencer i bestyrelsen.
En mulighed for at udvide bestyrelsen vil sikre, at de nuværende medlemmer af Eurow’s bestyrelse kan fortsætte i bestyrelsen, såfremt DFfR’s bestyrelse måtte ønske
det, samtidig med at DFfR fortsat har en repræsentant siddende. DFfR’s repræsentant er et vigtigt bindeled til at sikre information om tiltag og koordinering af fælles
interesser mellem DFfR og Eurow. Det gælder både i forhold til konkrete satsninger
og i forhold til vægtningen mellem de foreningsmæssige og de kommercielle interesser. Det vil i de fleste tilfælde være naturligt, at DFfR’s økonomiansvarlige er DFfR’s
repræsentant i selskabets bestyrelse.
Selskabets bestyrelse ønsker DFfR’s bestyrelses holdning til ovenstående, således
at man i god tid kan forberede sig til selskabets generalforsamling den 14. marts
2014.
DFfR’s bestyrelse ønsker, at DFfR er repræsenteret i Eurow bestyrelsen ved et hovedbestyrelsesmedlem. Bestyrelsen giver Eurow’s bestyrelse bemyndigelse til at
arbejde videre med en revision af Eurow vedtægter som beskrevet til endelig godkendelse på Eurow’s generalforsamling i forbindelse med hovedbestyrelsesmøde
den 14/3 2013.

PF

f)

Motions- og turudvalget
Formanden og flere medlemmer har i forlængelse af udmeldingen vedr. Motionsturneringen meddelt, at man ikke ønsker at fortsætte.
PF og BBJ har i den forbindelse holdt møde med dele af udvalget, som har redegjort
for baggrunden.
MTU føler, at med bl.a. den strukturomlægning der er gennemført i DFfR, nu forekommer ”udhulet” (dvs. uden mange af de arbejdsopgaver, der hidtil har gjort det
interessant at fungere som udvalg), er dette udvalg med udgangen af 2013 næsten
ikke-eksisterende. En del opgaver er nu forankret i nydannede udvalg, andre tager
forbundets konsulenter sig af, og her senest pr. nytår 2014 er den fem år gamle ”Motionsturnering” med bestyrelsen accept trukket ud af MTU’s regi. Dette har henad
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vejen frataget flere af de hidtidige medlemmer lysten og motivationen til arbejdet.
På mødet blev det konkluderet, at der også fremadrettet vil være et – måske endda
stigende – behov for et varieret og righoldigt udbud af gedigne og udfordrende roaktiviteter, målrettet hele denne del af medlemmerne i dansk roning.
Med henblik på at samle og styrke fokus på dette felt foreslås det, at der som afløsning for det tidligere Motions- og Turudvalg arbejdes på at danne et bredt Roaktivitetsudvalg, der skal samle alle roere og roaktiviteter, der ikke ligger i regi af Kaproningsudvalget og Langdistancekaproningsudvalget – dækkende såvel ungdom som
voksne, seniorer/ældre, og eventuelt også handicaproere – under én hat. Roaktiviteter dækker bl.a. over struktureret rotræning, ture/arrangementer, træf, rådgivning /
erfaringsudveksling, nye tiltag/roformer og projekter rettet mod bredderoning.
Udvalget tænkes bemandet med nogle personer, der brænder for de enkelte områder, og disse kan eventuelt hver især supplere sig med én eller flere andre personer i
det daglige arbejde.
Såfremt bestyrelsen er enig i denne fremgangsmåde vil PF sammen med nogle
medlemmer af det hidtidige MTU gå ind i dette arbejde og i dialog med øvrige breddeaktivitetsudvalg med henblik på at fremsætte et mere konkret forslag til bestyrelsesmødet 14/3.
Bestyrelsen giver opbakning til, at der arbejdes videre med en rekonstruktion af MTU
til et udvalg, som skal favne alle breddeaktiviteter med vægt på bl.a. struktureret
træning og coastal samt aktiviteter, som er omfattet af det nuværende MTU. PF har
et oplæg klar til næste bestyrelsesmøde.
HBN

MSB

g)

Breddeprojekt - fastholdelse og udvikling af voksenbegyndere.
Pkt. udgår og afventer til et senere bestyrelsesmøde.

5

Til orientering:

A)

Henvendelse fra forening, der spørger, hvor ofte skal en børneattest fornys?
Bestyrelsen støtter sig op af rekommandationer fra DIF, som holder sig til lovgivningen, der ikke foreskriver fornyelsesintervaller.
DFfR har denne politik på området:
http://www.roning.dk/da/Klubservice/Administration/Boerneattester.aspx
MSB undersøger om DFfR’s anbefalinger fortsat er sammenfaldende med DIF’s
rekommandationer.

B)

Orientering om igangsættelse af proces omkring udviklingen af sekretariatslederrollen.
Ikke behandlet nærmere på mødet.

HBN

C)

Plejeplan Bagsværd sø
Lars Køhler, stadioninspektør, har opfordret DKF og DFfR til at stille med hver to
kandidater til en følgegruppe. DFfR har indstillet HBN og Anders Andreasen fra
ATRO. Godkendt af HB.

HBN

D)

Netværksbesøg
Aalborg Roklub og Ronetværk Nord har indbudt DFfRs formand til netværksmøde d.

Medlem af DIF og FISA
Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Side 6/9

Dansk Forening for Rosport
Hovedbestyrelsen

1/3. Idet HBN muligvis er arbejdsramt I omtalte weekend med risiko for ikke at kunne
nå sidste fly fra kastrup, indstiller HB, at DFfR dobbeltbooker med deltagelse af både
BB og HBN ved netværksmødet I Aalborg.
HBN

E)

6
MSB

a)

Danmarks Rostadion
Tre kommuner (Gladsaxe, Lyngby, København) samarbejder omkring en fælles
ansøgning til danske fonde mhp en financiering af opgradering af Danmarks
Rostadion. Projektet omfatter søen og bygninger. En endelig politisk beslutning
ventes I løbet af foråret.

Om sekretariatet
Status og forestående udvikling
Orientering om RoBattle.
Der er pt tilmeldt 45 klubber til projektet. Der må etableres en venteliste. Det kniber
lidt med at få det til at hænge sammen. MSB mener dog godt, at det kan lade sig
gøre.
Fordelingsnøgle 2013 og 2014.
Fortsat i positiv udvikling såfremt de øvrige specialforbund under DIF holder samme
scoring som forrige år. Klubudviklingsprojekter kobles til Robattle. Generelt sigter
sekretariatet på at lave kvalitetsprojekter, som giver en scoring på DIFfordelingsnøgle. Der er dog vedvarende ændringer af måden, hvorpå DIF evaluerer
tiltag. Den bureaukratiske proces bliver også tungere.
Udkast til udviklingsaftale 2014-15
Aftalen er sendt til DIF, som har godkendt, at DFfR er berettiget til at modtage tilskud
til 2 udviklingskonsulenter.
Forsikring
Der er fundet en ordning med TRYG, således at skolearrangementer nu er omfattet af
forsikringen.
Licens
Der er tale om et 2-årig IT projekt, som startes op ved Hovedgeneralforsamlingen.

HBN

LM

b)

c)

Forretningsudvalget – status
Møde i Nordisk Roforbund 25/1 2014 i Gladsaxe:
HBN deltager som DFfR’s repræsentant i stedet for PF. Merete Boldt deltager også i
mødet.
Forslag om nye regler for indledende løb i Nordisk Mesterskab. Ellers alene orientering og koordinering på dagsordenen.
Dommerudvalget – status
Bestyrelsen ser positivt på forespørgsler fra dommerudvalget. Vedr. pins har dommerudvalget tidligere kommet med en lignende forespørgsel. Dommerudvalget opfordres til selv at komme med et oplæg (inkl. pris) til pins.

LM

d)

Handicapudvalget – status
Udvalgsformand Stine Sørensen skriver:




Udvalget afholder næste møde den 26. februar i Bagsværd.
Vi søger nye medlemmer af udvalget (håber der er en fra BR der gerne vil
med indover arbejdet)
Jeg vil gerne udfases fra udvalget - så en ny udvalgsformand vil være godt at
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få kørt i stilling

LM

e)

Kaproningsudvalget – status
Holstebro regattaen er vist flyttet til anden dato. En evt. datoændring skal godkendes i
bestyrelsen. LM kontakter Merete Boldt om dette
Ved indendørsmesterskaberne i Gladsaxe Sportscenter d 25/1 er der udbudt løb for
juniorer inddelt efter vægtklasser. Hovedbestyrelsen er af den holdning, at det ikke er
en farbar vej at inddele juniorer efter vægt iht udtalelser fra FISA og det engelske
roforbund. Såfremt regattaarrangører ønsker at inddele juniorer efter kropsstørrelse,
kunne en alternativ løsning være at benytte højde i stedet for personvægt.

f)

Miljø- og planudvalget – status

PF

g)

Motion- og turudvalget – status
Udvalget er under reorganisering. Se tidligere pkt. Gorm har udtrykt ønske om at fratræde positionen som formand for MTU.

HO

h)

Ungdomsudvalget – status

NI

i)

Sikkerhedsudvalget – status

HO

j)

Langdistancekaproningsudvalg - status

BBJ

k)

Træner uddannelsesudvalget – status

BBJ

l)

Styrmandsuddannelsesudvalget – status

HBN

m)

Danmarks Rocenter
Der er sket et skift I trænerbesætningen. Der er ansat to assistenttrænere. Guldfireren
har fået en sponsor for perioden 2014-2016. Nogle af DRC roerne forventes at
deltage ved World Cup I Sydney I slutningen af marts.
I samarbejde med sikkerhedsudvalget er udarbejdet et oplæg til reglement for roning i
DRC’s både. Dette er fortsat i proces. Når DRC’s er enige om indholdet, sendes dokumentet til advokat, så det sikres, at indhold og ordlyd er hensigtsmæssigt formuleret i forhold til formålet med dokumentet. Planen er at indarbejde dokumentet i den
aktivaftale, der er under udarbejdelse.

PF

n)

Eurow ApS
Det går fint. Der ventes fortsat positiv vækst. Generalforsamling den 14/3 2014 i forbindelse med hovedbestyrelsesmøde med valg af bestyrelse, godkendelse af regnskab og udbytte. Der er dialog med udenlandsk fabrikant af outriggede og coastalbåde med henblik på mulig forhandling af kvalitetsbåde til gode priser i Danmark og
Norden. Forventes endeligt afklaret i 1. kvartal 2014.

BBJ

o)

Om status for det videre arbejde med Vision 2022
Bestyrelsen giver opbakning til arbejdet. Visionen har ændret fokus mod mere nære
værdier. Gruppen vil tænke over et slogan som f.eks. ”Ro-motion er Go-motion”. En
mulighed er ”Rosport – vi samler og styrker”.
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HBN

p)

Orientering om FISA2016 Masters
Der er etableret en styregruppe og en organisationskomité. Møde herom mandag
27/1.

PF

q)

Orientering om coastal projekt
Projekt med etablering af coastalcenter i Thorminde i samarbejde med Holstebro
Roklub nu i gangsat med forventet etablering sommeren 2014. Der er nedsat en
styregruppe med deltagelse af NI og PF fra DFfR, og der iværksættes nu flere delprojekter; herunder uddannelse, organisering mv.

6

Eventuelt
NI og LM har forsøgt at etablere møde med Leif Thygesen og Mette Bacher på baggrund af deres initiativ for etablering af privat kommunikationsplatform for rosport.
Sigtet med møde var, om muligt, at samle kræfterne omkring roning.dk
Kontakten lykkedes, men der var ikke ønske om forening af kræfterne omkring roning.dk
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