Dansk Forening for Rosport
Hovedbestyrelsen

Referat
Bestyrelsesmøde
Hovedbestyrelsesmøde mandag den 20. oktober kl. 17.00 i Rosportens Hus, Bagsværd.
Bestyrelsen:

Henning Bay Nielsen (HBN), Birgit Bech Jensen (BBJ), Conny Sørensen (CS), Lotte
Madsen (LM), Niels Iversen (NI), Diana Kofod (DK), Dorthe Thanning (DT)

Afbud:
Sekretariatet:

ANSV.

Michael Slot Bundgaard (MSB)

EMNER

OPFØLG.

HBN

0

Valg af mødeleder og referent
Mødeleder: MSB
Referent: HBN

MSB

1

Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

2

Kommende møder:
Årstal

Dato

Ugedag

Start

Sted

Fast punkt

8

2014

20. november

torsdag

17:00

Bagsværd

Fondsmøde2 årshæfte - regattakalender

1

2015

30. januar

Fredag

17:00

Bagsværd

2

2015

13. marts

Fredag

17.00

Middelfart

MSB

4
BBJ

a)

Orientering (punkterne a og b tages først på mødet af hensyn til gæsterne)
Præsentation langdistancekaproningsudvalget
LDKU repræsenteret af Christian og Ragnhild. Præsentation af udvalgets opgaver hvor hovedvægten er at sikre afviklingen af 5 langdistancekaproninger og 2
marathonløb. Drøftelse af udvalgets udfordring med at udvikle langdistancekaproningerne som publikumsvenlig evt med brug af GPS teknologi, muligheder for
træningsprogrammer rettet mod langdistancekaproning samt en ideer om hvordan træningspartnere kan findes.
MSB vil kontakte DIF for at indhente erfaringer med GPS fra andre specialforbund.

b)

Kommissorium til nyt breddeudvalg
Peter Froskov og Lise Pedersen deltog på mødet. Der blev enighed om de centrale elementer for det nye udvalgs aktiviteter og kerneområder. CS og Peter
Froskov vil færdigbearbejde kommissoriet.

Medlem af DIF og FISA
Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

MSB

CS

Side 1/4

Dansk Forening for Rosport
Hovedbestyrelsen

Peter Froskov vil sende udkast for udvalgets Budget til CS d. 24/10.

BBJ

3

Til beslutning

a)

Markering af medaljetagere fra 2015
Jvf KU er medaljetagere for årets mesterskaber fejret. En reception til erstatning
for den aflyste reception i Aarhus vil således ikke blive arrangeret. Justering af
nyhed på roning.dk v MSB.

BBJ

b)

Håndtering af medaljereception fremadrettet
Emnet har været behandlet på seneste DRC bestyrelsesmøde hvor det blev
besluttet at bestyrelsens aktivrepræsentant vil høre roernes holdning/forventning til en evt officiel DFfR reception efter et VM/OL.
HB afventer resultat af denne forventningsafstemning før der træffes beslutning.

HBN

c)

Håndtering af brev fra Århus Roklub vedr. DM og medaljereception
Udkast til svar på brev blev præsenteret. MSB vil sørge for den videre kommunikation.

BBJ

BBJ

d)

e)

Godkendelse af frivillighedsstrategi
Frivillighedsstrategien blev godkendt. Præsenteres for DIF af MSB
Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer - § 8 om ronetværk
Bestyrelsen havde nogle forbehold.
MSB kontakter DIF for at sikre teksten ikke komplicerer tilskud fra DIF
BBJ kontakter formand for OOA for at sikre juridisk korrekthed i punktet om
økonomiske forpligtelser mellem klubberne.

MSB

f)

Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer - §22 reglementsændringer
hvert 4. år
Afventer til næste møde

MSB

g)

Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer – spidsbolde og coastalbåde
Afventer til næste møde

FU

h)

Godkendelse af forslag til revideret kontaktpersonrolle
Bestyrelsen besluttede at den nuværende formulering af kontaktpersonens
ansvar og pligter fastholdes. FU´s forslag til ny tekst skal benyttes som bestyrelsens redskab/vejledning for kontaktpersoner.

NI/MSB

i)

j)

Valg af Grøn Klub Pris modtager
Bestyrelsen vedtog en kandidat som Grøn Klub Pris modtager 2014. Dette
kommunikeres af MSB til formand for miljøudvalget som vil stå for arrangement
til overrækkelse af prisen.
Officiel standerhejsning 2015
Horsens Roklub har 125 års jubilæum. Klubben blev godkendt som vært for
DFfR´s officielle standerhejsning i 2015. MSB orienterer klubben

4

Til diskussion/orientering

a)

Sekretariat
- Neystid – en færøsk roklub i Danmark – er ikke længere medlem af
DFfR

Medlem af DIF og FISA
Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

CS

MSB

MSB

MSB
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DT, BBJ,
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MSB

MSB
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-

HBN

BBJ

alle

BBJ

b)

c)

d)

Et par Roklubber i Sønderjylland har tilkendegivet interesse for medlemskab af DFfR.
I samarbejde med repræsentanter fra Gladsaxe kommune har MSB besøgt World Master i Ballarat.

DM Aarhus
Der var få deltagere i inriggerløbene ved DM i Aarhus.
MSB udarbejder en statistik for de seneste års deltagelse. LM tager derefter
kontakt til KU for en snak om mulighederne for at øge antallet af inriggere ved
DM.
Fordeling af kursister på alle DFfR´s uddannelser pr. ronetværk
BBJ præsenterede Danmarkskort. Generelt en bred deltagelse i DFfR´s kurser
men nogle geografiske områder har en lavere deltagelse end andre områder.
Oplysningerne kan benyttes som redskab for DFfR´s udviklingskonsulenter.
Budget 2015
Budget skal færdiggøres snarest.

e)

Klubudfordringer
To klubber har haft nogle udfordringer. Kort orientering ved BBJ. DFfR deltog
som neutral observatør i en klubs bestyrelsesmøde i uge 42.

f)

Status dommerudvalg

MSB/LM

MSB

MSB/CS

Status ungdomsudvalg
Status miljø- og planudvalg
Bilag vedlagt
Status træneruddannelsesudvalg + langtursstyrmandsuddannelsesudvalg
Uddannelseskataloget for 2015 snart klar til publikation på roning.dk
Status Motions- og turudvalg
Behandles under punkt 4b
Status handicapudvalg
Handicapudvalgets fremtid blev diskuteret. Det undersøges nærmere, hvilke
protokoller vi har tilsluttet os i FISA, DIF, DHIF eller andre, som forpligter os til
at arbejde med handicaproning.

MSB

Status kaproningsudvalg
KU seminar d. 1/11. DT deltager i stedet for LM.
Status sikkerhedsudvalg
Der skal findes ny formand til udvalget. Emner og procedure blev diskuteret.
Status langdistancekaproningsudvalg
Udvalget deltog på mødet – se punkt 4a

5

Eventuelt
-

Henvendelse fra Slesvig Roklub vedr pris til en roer.
Undervisningsmateriale til fremtidigt skoleprojekt vil blive stillet gratis til

Medlem af DIF og FISA
Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte
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rådighed for klubberne med henblik på videresalg til skolerne.

Medlem af DIF og FISA
Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte
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