Dansk Forening for Rosport

Møde notat fra HB mødet 29.01.16
Hovedgeneralforsamlingen den 12. marts 2016
DFfR afholder generalforsamlingen i Middelfart på Hotel Comwell. Vi starter kl.10.00 og forventer, at slutte kl.
17.00. Dagsordensmateriale bliver udsendt i løbet af uge 6. Klubberne kan anmelde repræsentanter frem til den
5/3 kl. 10.00.
Der er lagt op til ændringer af såvel vedtægter som reglementer for kapronings- og langtursreglementet.
Foruden den faste dagsorden vil dagen byde på en præsentation af en antropologisk undersøgelse og dialog om
DFfR´s fremtidige mål.

DFfR´s Strategi
Hovedbestyrelsen bruger en del tid og kræfter på at få formuleret en strategi med mål og handlingsplaner frem
imod 2022. Baggrunden er:

Idræts Danmark forandrer sig stadig og har gjort det igennem de sidste år. Foreningslivet er i skarp
konkurrence med kommercielle udbydere, firmaidræt og alt det andet, som danskerne kan foretage sig i
deres fritid. Den foreningsbaserede idræt er på retur, og de klassiske idrætter er meget pressede.
Danskerne vil have fleksible motionstilbud, som kan tilpasses en travl hverdag og som giver gode oplevelser
for hele familien.
Roning er også presset. Vi ved, at cirka 1.300 personer hvert år bliver instrueret til roning. Roning er
tilgængelig for personer i alle aldre uden forudgående kendskab til sporten. Desværre mister vi også hvert
år mindst 1.300 medlemmer, og DFfR´s medlemstal er derfor ikke stigende. Vi skal være dygtigere til at
fastholde de nye medlemmer i sporten.
Mange danske roere har fantastiske oplevelser med roningen, og selvom vi ikke altid formår at dele
erfaringerne med hinanden, så oplever rigtig mange roere vores sport som givende og fantastisk. Vi bliver
nødt til at prioriterer vores indsats og fokusere på udvikling, så vi sikrer ronings eksistens – også i
fremtiden.
På hovedbestyrelsesmødet blev oplæg til DFfR´s målsætninger diskuteret med henblik på præsentation ved
hovedgeneralforsamlingen.

DM
De sædvanlige DM-arrangører mangler ressourcer til at afholde DM i år. 2016 er et særligt og ekstraordinært år,
idet der skal afholdes World Rowing Masters Regatta i Danmark. DM kan således ikke afholdes på Bagsværd sø.
Regattaarrangører i Holstebro har tilkendegivet ønske om at afholde DM i 2016. Hovedbestyrelsen gav
opbakning til indstilling fra KU, om at DM i 2016 afholdes i Holstebro. Regattaarrangøren har tilkendegivet, at
man ønsker at afholde DM over 2 dage. Ved evaluering af DM i 2015 fremgik det ikke entydigt, hvad de
adspurgte ønsker og hovedbestyrelsen besluttede at efterkomme ønsket om 2 dage fra Regattaarrangøren.
Regattaarrangørerne i Holstebro vil levere et oplæg til, hvordan løbsrækkefølgen skal være. DM vil blive afholdt
den 17.-18. september.

Status på RoBattle projektet
Projektets generelle status er god. Nogle dele af projektet går langt over forventet, mens andre har været
udfordrende. Vintermånederne går med forberedelse af forårs- og sommersæsonen, herunder en del PR arbejde,
indkøb af materiale, fastsættelse af datoer for arrangementer i samarbejde med klubberne.
Der er stor efterspørgsel på tilbud til skoler. Inden sommerferien havde vi kontakt med næsten 20 skoler, som
ønskede at sætte roning på skoleskemaet i samarbejde med DFfR. Vores undervisningsmateriale Attention… GO! roses
af skoler, kommuner, klubber, Dansk Skoleidræt og Undervisningsministeriet. Det ligger på EMU’en (Danmarks
læringsportal – Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling) sammen med kun 6 andre forløb for udskolingen. I
foråret 2016 går vi i gang med endnu et undervisningsforløb.
De fire indkøbte trailere med 12 romaskiner i, er booket helt frem til sommerferien 2016 af skoler, der har lang
transportvej til en roklub eller hvor roklubben kun har meget få maskiner til rådighed. Det er en kæmpe succes og
betyder at vi får roning ud i helt nye dele af landet!
Vi har indgået et storstilet samarbejde med skole- og sundhedsafdelingen i Middelfart Kommune, som betyder at alle
6.-7. klasser på kommunens 11 skoler undervises i roning i dette skoleår. Lærere fra alle skolerne var på et kursus hos
DFfR i efteråret. Derudover har vi afholdt to andre lærerkurser på Sjælland og har allerede flere planlagt i 2016.
I foråret 2016 vil vi være at finde på Dansk Skoleidræts Forårsfestivaller rundt om i landet, på Danmarks
Læringsfestival i Bella Centret og Skolemessen i Århus.

Ny bemanding i Langdistancekaproningsudvalget:
Christian Probst, Humlebæk Roklub; aktiv og arrangør (formand)
Annie Kaalby, HEI Rosport; dommer og arrangør
Kenny Andersen, Københavns Roklub; aktiv og arrangør
Ragnhild Søndergård, ARK; Øresund Maraton arrangør
(Ny) Lasse Stentoft, DSR; aktiv og arrangør
(Ny) Anders Hjortshøj, Roklubben Ægir; aktiv
Omlægning af udvalg:
Handicapudvalget lægges ind i roaktivitetsudvalget.

Budget 2016 og Regnskab 2015
Regnskabet for 2015 er revideret. Årsregnskabet viser et overskud på 7.135 kr.
Budget 2016 er på plads med et overskud på 1.700 kr.
Begge dele fremlægges på Hovedgeneralforsamlingen.

Ny økonomisk støttestruktur i DIF
DIF vil til årsmødet den 30. april fremlægge et forslag om ændring af den økonomiske støttestruktur til
specialforbundene. Der forventes en hørring i forbundene i løbet af februar måned. Planen er, at den såkaldte
fordelingsnøgle erstattes af en fremadrettet støttestruktur, hvor forbundenes driftsøkonomi sikres gennem et
basistilskud og yderligere støtte kan opnås gennem strategiaftaler og innovationsstøtte. Specialforbundenes
økonomi baseres på 4 årige aftaler. Den nye støttestruktur vil løbe fra 2018-2022 med en indfasningsperiode fra
2018-2020, hvor DFfR er sikret minimum 90% af fordelingsnøgletilskuddet.
Hovedbestyrelsen gav opbakning til den foreløbige plan om ny økonomisk støttestruktur.

WRMR2016
Der arbejdes i øjeblikket på, at få lavet en endelig aftale med en bådudlejer, få gjort tilmeldingsmodulet klar og
udsende Bulletin 2 medio marts måned. FISA er indtil videre meget tilfredse.
Næste HB møde
Hovedbestyrelsen afholder møde den 11. marts.
Frist for indsendelse til sagsbehandling er den 26. februar.

