Bilag 1

Forslag til vedtægtsændringer
Overordnet er motivationen for ændringerne at justere de vedtægtsændringer, der blev vedtaget på Hovedgeneralforsamlingen i
2017, idet praksis har vist, at nogle bestemmelser gav udfordringer at håndtere for klubber og sekretariat.

Nuværende vedtægter
§ 10 stk. 1 HOVEDBESTYRELSENS
ARBEJDE
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden.
Der skal udarbejdes et beslutningsreferat
fra hovedbestyrelsesmøderne, og dette
formidles senest 8 dage efter
hovedbestyrelsesmødets afholdelse til
hovedbestyrelsen og offentliggøres på DFfRs
hjemmeside.
§ 14 stk. 4 ORDINÆR
HOVEDGENERALFORSAMLING
Antallet af stemmeberettigede pr.
medlemsklub beregnes efter det
indberettede aktive klubmedlemstal
inklusive ungdomsroere. Hver medlemsklub
har 1 stemme for hver 60 klubmedlemmer
og yderligere 1 stemme for hver påbegyndt
30 klubmedlemmer. Foreninger eller
lignende med særlig tilknytning til roning, jf.
§ 2 stk. 2, har 1 stemmeberettiget, uanset
deres medlemstal. Medlemsklubber kan på

Forslag til ændringer mrk RØD Motivation for ændringer
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden.
Der skal udarbejdes et beslutningsreferat fra
hovedbestyrelsesmøderne, og dette
formidles senest 16 dage efter
hovedbestyrelsesmødets afholdelse til
hovedbestyrelsen og offentliggøres på DFfRs
hjemmeside.

Begrundelsen for ændringen er, at
praksis viser, at 8 dage er for kort
tid i de situationer, hvor et HB
medlem er bortrejst.

Antallet af stemmeberettigede pr.
medlemsklub beregnes efter det
indberettede aktive klubmedlemstal
inklusive ungdomsroere. Hver medlemsklub
har 1 stemme for hver 60 klubmedlemmer
og yderligere 1 stemme for mindst 30
overskydende klubmedlemmer. Foreninger
eller lignende med særlig tilknytning til
roning, jf. § 2 stk. 2, har 1 stemmeberettiget,
uanset deres medlemstal. Medlemsklubber

Ændringen besluttet i 2017 kunne
misforstås, idet optælling af
stemmer kunne forstås på to måder.
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hovedgeneralforsamlingen stille med en
repræsentant pr. stemme, eller kan
bemyndige en repræsentant til at afgive
flere stemmer. En medlemsklub kan kun
være repræsenteret af egne
klubmedlemmer.
§ 14 stk. 6 ORDINÆR
HOVEDGENERALFORSAMLING
Ved forfald kan medlemsklubben sende
substitut fra samme medlemsklub for de(n)
anmeldte repræsentant(er). Antallet af
stemmer fordeles imellem
medlemsklubbens repræsentanter, dog max
6 til hver.
§ 26 –DFfRs OPLØSNING
1. Beslutning om opløsning af DFfR træffes
på to på hinanden følgende
hovedgeneralforsamlinger, der ligger med
mindst 4 og højst 8 ugers mellemrum.
2. På den første af de to
hovedgeneralforsamlinger skal opløsningen
godkendes ved at mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for opløsningen.
Ved den anden hovedgeneralforsamling er
almindeligt flertal tilstrækkeligt til
vedtagelse af opløsningen.

kan på hovedgeneralforsamlingen stille med
en repræsentant pr. stemme, eller kan
bemyndige en repræsentant til at afgive
flere stemmer. En medlemsklub kan kun
være repræsenteret af egne
klubmedlemmer.
Ved forfald kan medlemsklubben sende
substitut fra samme medlemsklub for de(n)
anmeldte repræsentant(er). En substitut
skal anmeldes skriftligt som repræsentant
senest ved hovedgeneralforsamlingens
start. Antallet af stemmer fordeles imellem
medlemsklubbens repræsentanter, dog max
6 til hver.

Den i 2017 besluttede ændring viste
sig at være for upræcis. Nu er det
anført hvordan en substitut
anmeldes.

1. Beslutning om opløsning af DFfR kan kun
ske på en hovedgeneralforsamling og med et
skærpet kvalificeret flertal. Til det kræves
det, at mindst 2/3 af de stemmer, der er
tildelt medlemsklubberne på grundlag af
deres klubmedlemstal (jf. § 14 stk. 4), og
hovedbestyrelsens medlemmer er anmeldt
og tilstede eller repræsenteret ved fuldmagt
(jf. §14 stk. 4), og at mindst 3/4 af de
repræsenterede stemmer for opløsningen.

Den i 2017 besluttede ændring for
opløsning af DFfR blev allerede lige
efter vedtagelsen i 2017 af nogle
klubber fundet for let. Derfor
foreslås det , at gå tilbage til den
formulering der var før
vedtægtsændringen i 2017 således,
at der igen kræves skærpet
kvalificeret flertal, og at det kan
gennemføres på en
hovedgeneralforsamling.
Nuværende stk. 3 bliver herefter
stk. 2.
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