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Ændring af valgperiode for bestyrelsesposter 
Bestyrelsen foreslår at tidsperioden for bestyrelsesmedlemmer der repræsenterer 
skoler/institutioner og private/selvorganiserede medlemmer øges fra 1 år til 2 år, således at 
valgperioden følger alle alle andre bestyrelsesmedlemmer der også er 2-årige. Ændringen 
ønskes gennemført, så der kan skabes kontinuitet og stabilitet om bestyrelsesarbejdet på 
alle poster, ved at sikre at kandidater vælges til og sidder minimum 2 år.  
Bestyrelsesmedlem der repræsenterer private/selvorganiserede vælges fremover i ulige år, 
for en 2-årig periode.  
Bestyrelsesmedlem der repræsenterer skoler/institutioner vælges fremover i lige år, for en 
2-årig periode.  
 
Vedtægter  
§14 Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde 
 
Punkt 10 i dag  

a)  Formand hvert 2. år: i ulige år 

b)  Næstformand hvert 2. år i lige år 

c)  Kasserer hvert 2. år: i lige år 

d)  1 medlem for 2 år i lige år og 2medlemmer for 2 år i ulige år 

e)  Repræsentant for private medlemmer vælges hvert år 

f)  Repræsentant for skoler, institutioner og eventorganisationer vælges hvert år 

g)  Suppleant til bestyrelsen for 2 år i ulige år 

h)  Formand for ordensudvalget i lige år 

i)  Et medlem af ordensudvalget i lige år 

j)  Et medlem af ordensudvalget i ulige år 

k)  Suppleant til ordensudvalget i ulige år 

l)  Registreret- eller statsautoriseret revisor i lige år 

m)  Valg af formænd til øvrige udvalg 

2-årige bestyrelsespladser på valg i ulige år 
Formand  2019-2021  

 



 

Bestyrelsesmedlem  2019-2021 
Bestyrelsesmedlem   2019-2021 
Suppleant  2019-2021 
2-årige bestyrelsespladser på valg i lige år 
Kasser   2018-2020  
Næstformand  2018-2020 
Bestyrelsesmedlem  2018-2020 
1-årige bestyrelsespladser  
Rep. private   2019-2020 
Rep. skoler, inst.  2019-2020 
Registreret- eller statsautoriseret revisor på valg i lige år 
Revisor  Ydelsen købes i DIF jf. beslutning årsmødet 2018 2018-2020 
Ordensudvalg    
Formand   2018-2020 
Medlem   2018-2020 
Medlem  2019-2021 
Formænd for udvalg  
Eliteidræt   2018-2020 
Event & Konkurrence   2018-2020 
Breddeidræt   2018-2020 
Uddannelse & Sikkerhed  2018-2020 
Idrætspolitisk   2018-2020 
Miljø- & Natur   2018-2020 
Kommunikation & Medier   2018-2020 
Formænd for ad hoc-udvalg  
Innovation & Udvikling  2018-2020 
 
 
Ændringsforslag  
 
Punkt 10 efter vedtagelsen - der således vil være gældende for bestyrelsesvalget på 
årsmødet  

a)  Formand hvert 2. år: i ulige år 

b)  Næstformand hvert 2. år i lige år 

c)  Kasserer hvert 2. år: i lige år 

d)  1 medlem for 2 år i lige år og 2medlemmer for 2 år i ulige år 

e)  Repræsentant for private medlemmer vælges for 2 år i ulige år 

f)  Repræsentant for skoler og institutioner vælges for 2 år i lige år 

g)  Suppleant til bestyrelsen for 2 år i ulige år 

h)  Formand for ordensudvalget i lige år 

i)  Et medlem af ordensudvalget i lige år 

j)  Et medlem af ordensudvalget i ulige år 

k)  Suppleant til ordensudvalget i ulige år 

l)  Registreret- eller statsautoriseret revisor i lige år 



 

m)  Valg af formænd til øvrige udvalg 

2-årige pladser på valg i ulige år 
Formand  2019-2021  
Bestyrelsesmedlem  2019-2021 
Bestyrelsesmedlem   2019-2021 
Rep. private   2019-2021 
Suppleant  2019-2021 
2-årig pladser på valg i lige år  
Kasser   2018-2020  
Næstformand  2018-2020 
Bestyrelsesmedlem  2018-2020 
Rep. skoler, inst.  2018-2020 
1-årige pladser på valg (UDGÅR) 
Rep. private   2019-2020 
Rep. skoler, inst.  2019-2020 
Registreret- eller statsautoriseret revisor på valg i lige år 
Revisor  Ydelsen købes i DIF jf. beslutning årsmødet 2018 2018-2020 
Ordensudvalg Vælges første gang på årsmødet i 2020  
Formand  2020-2022 

Medlem  2020-2022 

Medlem  2019-2021 

Formand for faste udvalg på valg i lige år 
Eliteidræt   2018-2020 
Event & Konkurrence   2018-2020 
Breddeidræt   2018-2020 
Uddannelse & Sikkerhed  2018-2020 
Idrætspolitisk   2018-2020 
Miljø- & Natur   2018-2020 
Kommunikation & Medier   2018-2020 
Formand for ad hoc-udvalg på valg i lige år 
Innovation & Udvikling  2018-2020 
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Ændring af bestyrelsessammensætning  
Bestyrelsen foreslår justeringer af vedtægterne §8, der omhandler 
bestyrelsessammensætningen, således at bestyrelsen sammensættes med repræsentation 
fra forskellige typer foreninger, således at alle de aktiviteter som medlemmer dyrker i DSRF, 
surfing, stand up paddle og rafting, er repræsenteres i bestyrelsen. Der lægges op til en 
større fleksibilitet i sammensætning af bestyrelsesmedlemmer end idag, så der fremadrettet i 
højere grad kan rekrutteres bestyrelsesmedlemmer pba. af kompetencer, frem for at opfylde 
det nuværende krav om at min. 3 medlemmer skal repræsentere klubber med aktive rafting 
medlemmer og 3 medlemmer skal repræsentere klubber med aktive surf medlemmer.   
 
Herudover foreslås justeringer der tager højde for ændringerne under forslag 1, vedrørende 
bestyrelsesrepræsentant fra selvorganiserede medlemmer, bestyrelsesrepræsentant for 
skoler/institutioner, ens valgperiode på 2 år, samt at bestyrelsesmedlemmer vælges i enten 
lige eller ulige kalenderår.  
 
Ændringsforslag til afstemning præsenteres i nedenstående tabeller. 
 

Forslag til ændringer i §8 
 
Nuværende vedtægter §8 Forslag til ændring  
2. Bestyrelsen sammensættes af 3 
medlemmer fra klubber med aktive 
raftingudøvere og 3 medlemmer fra klubber 
med aktive surfere. Herudover kan de 
private medlemmer (enkeltpersoner og 
teams) udpege én repræsentant og 
medlemskategorierne - skoler, institutioner 
og eventorganisationer - kan udpege én 
repræsentant til DSRFs bestyrelse.   
 

2. Bestyrelsen sammensættes af 
repræsentanter fra forskellige foreninger, så 
det sikres at foreninger med aktive 
medlemmer inden for alle aktivitetsformer 
som forbundet tilbyder; surfing, stand up 
paddle og rafting er repræsenteret i 
bestyrelsen.  
 

4. Private medlemmer og private teams 
udpeger forud for repræsentantskabsmødet 
en repræsentant som menigt 
bestyrelsesmedlem.  

4. Blandt forbundets selvorganiserede 
medlemmer vælges i de ulige kalenderår én 
repræsentant til bestyrelsen for en 2-årig 
periode. 



 
5. Skoler, institutioner og 
eventorganisationer udpeger forud for 
repræsentantskabsmødet en repræsentant 
som menigt bestyrelsesmedlem.  
 

5. Blandt forbundets 
medlemsorganisationer i kategorien skoler 
og institutioner vælges i de lige kalenderår 
én repræsentant til bestyrelsen for en 2-årig 
periode.     

6. Fra medlemsklubberne vælges Formand, 
Næstformand, Kasser og 3 
bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år 
ad gangen, hvor Formanden vælges i ulige 
år, kassereren og Næstformand i lige år.  
 

6. Fra foreningerne vælges for 2-årige 
perioder i ulige kalenderår en formand, to 
menige bestyrelsesmedlemmer og en 
suppleant til bestyrelsen. 
 

7. Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg 
samme år som formanden, året efter de 2 
øvrige medlemmer og suppleanten. 
 

7. Fra foreningerne vælges for 2-årige 
perioder i lige kalenderår en næstformand, 
kasser og et menigt bestyrelsesmedlem til 
bestyrelsen.  

 

DSRF Vedtægter § 8 Bestyrelsen   
1. DSRF's	bestyrelse	består	af	6-8	medlemmer:	Formand,	Næstformand,	kasserer	og	3-5	

medlemmer.	
2. Bestyrelsen	sammensættes	af	3	medlemmer	fra	klubber	med	aktive	raftingudøvere	og	3	

medlemmer	fra	klubber	med	aktive	surfere.	Herudover	kan	de	private	medlemmer	
(enkeltpersoner	og	teams)	udpege	én	repræsentant	og	medlemskategorierne	-	skoler,	
institutioner	og	eventorganisationer	-	kan	udpege	én	repræsentant	til	DSRFs	bestyrelse.			

3. Bestyrelsen	samt	én	suppleant	vælges	på	det	ordinære	repræsentantskabsmøde.	
4. Private	medlemmer	og	private	teams	udpeger	forud	for	repræsentantskabsmødet	en	

repræsentant	som	menigt	bestyrelsesmedlem.		
5. Skoler,	institutioner	og	eventorganisationer	udpeger	forud	for	repræsentantskabsmødet	

en	repræsentant	som	menigt	bestyrelsesmedlem.		
6. Fra	medlemsklubberne	vælges	Formand,	Næstformand,	Kasser	og	3	

bestyrelsesmedlemmer,	der	vælges	for	2	år	ad	gangen,	hvor	Formanden	vælges	i	ulige	
år,	kassereren	og	Næstformand	i	lige	år.		

7. Tre	bestyrelsesmedlemmer	er	på	valg	samme	år	som	formanden,	året	efter	de	2	øvrige	
medlemmer	og	suppleanten.	

8. Såfremt	suppleanten	må	indtræde	i	bestyrelsen,	konstituerer	denne	sig	selv	indtil	
førstkommende	repræsentantskabsmøde.	

9. Bestyrelsen	varetager	den	overordnede	ledelse	af	forbundets	anliggender	inden	for	de	
af	repræsentantskabet	trufne	beslutninger.	

10. Bestyrelsen	afholder	møder	efter	behov.	Bestyrelsesmøde	skal	dog	afholdes,	når	4	
bestyrelsesmedlemmer	finder	det	fornødent.	

11. Bestyrelsesmøde	indkaldes	normalt	med	minimum	10	dages	varsel.	Ved	stemmelighed	
er	formandens	stemme	afgørende.	På	forlangende	skal	afstemninger	foregå	skriftligt.	
Bestyrelsens	beslutninger	føres	til	referat,	der	skal	godkendes	på	det	efterfølgende	
bestyrelsesmøde.	

12. Bestyrelsen	er	beslutningsdygtig,	når	mindst	4	af	dens	medlemmer	er	til	stede.	Et	
bestyrelsesmedlems	stemmeret	kan	kun	udøves	ved	personligt	fremmøde.	



13. Bestyrelsen	kan	ansætte	lønnet	arbejdskraft	samt	træffe	aftale	med	en	konsulent	om	
varetagelse	af	forbundets	sponsor-,	annonce-	og	reklamevirksomhed.	

14. Bestyrelsen	kommunikerer	væsentlige	beslutninger	gennem	nyhedsbreve	og	
fremlægger	referater	på	hjemmesiden.	

15. Samme	person	må	ikke	bestride	både	en	bestyrelsespost	samt	være	ansat	som	
medarbejder	i	Forbundet.	

16. Forbundet	må	ikke	indgå	kommercielt	forpligtende	aftaler	med	eller	indkøb	fra	en	
virksomhed	hvor	et	bestyrelsesmedlem	indgår	som	ejer	eller	bestyrelsesmedlem.		


