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Kommissorium for Miljø- og naturudvalg 
under Dansk Surf & Rafting Forbund 

 
Nærværende kommissorium er udarbejdet af DSRFs miljø- og naturudvalg og godkendt af DSRF’s 
bestyrelse. Kommissoriet dækker udvalgets arbejde i perioden 2019-2021 og udspringer af DSRFs 
miljøkodeks og herunder forbundets generelle interesser i natur og miljøproblematikker samt 
forbundets certificering som grønt forbund i 2018. 
 
I følgende dokument er anført de arbejdsopgaver og det ansvar, som udvalget forventes at påtage 
sig i udvalgsperioden.  
 

Formål 
Miljø- og naturudvalgets formål er at sætte fokus på miljø-, natur- og planpolitiske forhold som 
spiller en afgørende rolle ift. udøvernes muligheder for at dyrke DSRFs aktiviteter. Udvalget skal 
være en aktiv spiller i de idrætspolitiske diskussioner som vedrører særlige miljø- og naturforhold. 
Samtidig skal udvalget arbejde med konkrete tiltag, som styrker forbundets grønne profil og 
medansvar i at skabe et bæredygtigt idrætsmiljø indenfor stand up paddle, surf og white water 
sporten. 
 

Arbejdsområde og opgaver 
Det er natur- og miljøudvalgets opgave at: 
 

a) Løbende ajourfører forbundets miljøkodeks 
 

b) Bidrage til relevante høringssvar, både DSRFs egne og eventuelle ”fælles” høringssvar på 
vegne af DIF. 

 
c) Være løbende sparringspartner for den i forbundet ansatte medarbejder som deltager i 

relevante natur- og miljøudvalg under DIF (DIF miljøudvalg, blåt forum m.v.) 



 
d) Bidrage med udviklingsinitiativer som understøtter DSRFs miljøkodeks og styrker 

forbundets grønne profil samt certificering som Grønt Forbund.  
 

e) Udarbejde oversigt over konkrete arbejdsopgaver som udvalget tilsigter at løse det 
forudgående år. Oversigten skal indeholde en beskrivelse af opgaver, ansvarsområder og 
deadlines. Oversigten vedhæftes som bilag til kommissoriet senest 1. december. 

 
f) Foretage en årlig evaluering af forbundets indsatser på natur- og miljøområdet. 

 

Organisation 
Natur- og miljøudvalget er en del af DSRFs udvalgsstruktur og referere direkte til DSRFs bestyrelse. 
Den årlige skriftlige evaluering bruges som dokumentation for udvalgets arbejde. 
 

Indsats 
Udvalgets indsats vil omfatte 3 møder om året á 2 timers varighed. Det bør som minimum afvikles 
ét fysisk møde og de resterende møder kan afvikles online (fx via skype).  
 
Den årlige skriftlig evaluering foretages i samarbejde med DSRFs ansatte. 
 
Forventet årlig arbejdstid: ??? 
 

Ressourcer 
Udvalget har følgende beløb til rådighed: 3.500,- kr. Beløbet kan bruges til at dække 
transportomkostninger, leje af lokaler, forplejning m.v. Udgifter indberettes til DSRFs sekretariat 
via forbundets udgiftsformular: https://www.dsrf.dk/dokumenter/ 
 

Medlemmer 
Natur- og miljøudvalget består af min. 2 og max. 5 medlemmer. Udvalget kan optage medlemmer 
forudsat at der fortsat er ledige pladser i udvalget. Medlemmer af udvalget er: 
 
Philip Hahn-Petersen (NASA) 
Julie Müller (Strandet) 
Jakob Færch (DSRF Bestyrelse) 
 

Udvalgsformand 
Udvalgsformanden har det overordnede ansvar for at indkalde til udvalgsmøder og faciliterer 
arbejdsprocesserne. Dertil at referere til DSRF’s bestyrelse omkring udvalgets arbejde. 
 
Udvalgsformanden er Philip Hahn-Petersen 

 
 

https://www.dsrf.dk/dokumenter/

