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REFERAT  
Årsmøde i Dansk Surf og Rafting Forbund 

 
22. juni 2020, kl. 19-21.30, Online Zoom møde 

 
Dirigent: Michael Lindberg  
Fremlægning: Jakob Færch og Michal Lindberg 
Referent: Sofie Hammelsvang 
 
Velkommen ved Jakob Færch 
Jakob Færch bød velkommen til årsmødet, som grundet corona-situationen blev afviklet online. 
Godt over halvdelen af medlemmerne var repræsenteret til mødet via de største foreninger. 
 

1. Valg af dirigent  
Bestyrelsen pegede på Michael Lindberg for, at kunne køre den mere tekniske del i forbindelse med det 
særlige online set-up. Repræsentantskabet godkendte dette.  
 

2. Kontrol af stemmeberettigede (jf. DSRFs vedtægter §7)  
Jf. vedtægterne bestemmes stemmeantal ud for medlemstal. Samlet var der 1.632 medlemmer 
repræsenteret i de stemmeberettigede. 
 
Klubnavn/skole/organisation Medlemmer Stemmesedler jf. medlemstal Delegerede 
Surf & SUP Silkeborg 275 5 Peter Kjærulf 
Bellevue SUP & Surf 196 4 Karen Ranløv 
Nordjydsk Windsurfing Klub Pelikan. 182 4 Bent Niss 
Copenhagen Watersports 173 4 Jakob Færch 
Vedbæk Sejlklub 151 4 Jens Ewerling 
Aarhus Viking SUP 145 4 Emma Heidemann 
Lejre VandSport 45 2 Michael Lindberg 
Løkken Surf Klub 35 2 Kim Geisler 
Lillebælt Board Sport 30 2 Søren Als 

Odsherred Kano- og Kajakforening 7 1 
Jørgen Z. 
Andersen 

Skoler 12 1 Kim Jensen 
Selvorgansieret 381 4  
    
TOTAL 1632 37   
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3. Valg af 3 stemmetællere  
Afstemninger i forbindelse med Årsmødet skulle foregå via Doodle links, som forud for Årmsødet blev 
sendt ud til de delegerede. Der skulle stemmes om to ting: 1) godkendelse af regnskab 2019, 2) 
Godkendelse af budget 2020.   
 

4. Bestyrelsens beretning  
Den skriftlige beretning kan hentes fra dsrf.dk. Jakob gennemgik hovedpointer.  
Jakob præsenterer den eksisterende bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer forskellige 
fokusområder. Arbejder med diversitet og kønsfordeling, der repræsenterer klubmiljøet.  
Mere formelle opgørelser efter optagelse i DIF (centralt foreningsregister). Der er nu 2.824 
foreningsmedlemmer + 400 selvorganiserede. 10 nye klubber er kommet til i 2019. Mange klubber vækster 
rigtig meget. Der er en trend med mere fokus på børn, unge og familie aktiviteter. Udnytter det store 
potentiale for at være let tilgængelig.  
 
Forbundet har fået bedre samarbejdsrelationer efter vi er blevet placeret i Brøndby. Særligt godt 
samarbejde og vidensdeling med andre specialforbund. Rosport vil gerne inspireres af surfsporten og vil 
gerne samarbejde, herved et potentiale for større beach events. Gymdanmark vil gerne bidrage til udvikling 
af fitness og kursusudbud.  
Meget energi og økonomi i frivillig forankring. IOC midler har bidraget til 2 weekend events i Aarhus. Vi har 
bl.a. lært at nogle typer opgaver er svære at bære via frivillige kræfter.  
 
DSRF tager mere samfundsmæssigt ansvar, herunder samarbejde med DIF soldaterprojekt og projekt FRI 
PÅ VANDET, hvor vi gerne vil nå ud til en målgruppe, der ikke normalvis selv vil vælge foreningsaktiviteter. 
Bæredygtighedsfokus i et samarbejde med Midsommer Viking Challenge, der donerer til Plastic Change. 
 
DIF initiativpulje har desuden støttet muligheden for en ny surftræner uddannelse (formål: særlig indsats). 
211.000 kr. til uddannelsen. Vi er allerede godt i gang med afvikling af uddannelser.  
STOKED Sustain ruller videre i 2020-2022. Midlerne fra STOKED blev trukket ind i 2019, hvorefter vi nåede 
at få en forlænget støtte på 3,99 mio. SUSTAIN skal understøtte eksisterende klubber og miljø og styrke 
frivillighed. Derudover skal projektet sikre udvikling og vækst.  
 
Internationalt samarbejde, hvor Casper Steinfath er vicepræsident. International idrætspolitisk strategi, der 
skal hjælpe til at fastholde og skabe stærke internationale relationer.  
 
Gennemgang af de flotte resultater; Christian Andersen tog junior verdensmester. Casper Steinfath havde 
også et rigtig godt år med store sejre og dobbelt verdensmesterskab via APP touren. Bruno Hansen har 
domineret indenfor Parasurfing og blev Verdensmester i marts 2020 for 5. gang. Dansk/australsk surfer, 
Isabella Nichols er rykket op i den bedste international surfrække, WSL.  
 
Sekretariatet: Sidste år har vi haft flere praktikanter og projektansatte, son har løst kortere, vigtige 
opgaver. Michael Lindberg er blevet sekretariatschef. Martin Bro er stoppet, Simon Brucz er startet i stedet 
i en fastansættelse. Sofie er ansat til projekt FRI PÅ VANDET i en 2-årig stilling.   
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5. Udvalgenes beretninger  
8 stående udvalg:  
Eliteudvalg: surftræner-uddannelse, landsholdskontrakter, talent- og elitecenter i Klitmøller. Næste mål er 
et talent- og elitecenter i Hvide Sande. 
 
Breddeidrætsudvalg: Flere deltagere Danish National Surfing Day (22 foreninger), Udviklingsdag for 
foreninger 
 
Uddannelse- og Sikkerhedsudvalg: Kook or Gentleman kampagne, som forbundet økonomisk støttede, SUP 
Yoga uddannelse, som Emma (bestyrelsesmedlem) har stået for.  
 
Miljø- og naturudvalg: Manual til foreninger (grønt kodeks, som blev udviklet i DIF), udvikling af Clean 
Ambassadør projekt, som er ved at være klar til at blive rullet ud.  
 
Kommunikations- og medieudvalg: generelt ønske om mere dækning og synlighed ved events, fx live 
dækning ved DM SUP 2019, generel presserådgivning (fondsprojektet mv.) 
 
Idrætspolitiske udvalg: ønske om at være bredt repræsenteret (fx ved DIF årsmøde, netværksmøder og 
konferencer), NILE uddannelse, DIFs valgforberedende udvalg.  
 
Innovations- og udviklingsudvalg: digitalisering og platforms business model, en mere professionel business 
tilgang. DSRF vil gerne se ind i at være mindre fonds afhængig.  
 
Konkurrence- og eventudvalg: planlægning og afvikling af events (SUP tour, surf tour, DM mv.). Sidste år var 
den største tilslutning. Stor succes med den nye satsning på Midsommer Viking Challenge, der var dobbelt 
så mange tilmeldte, men det måtte desværre aflyses pga. COVID-19.  
 
Ikke alt arbejde er lagt ud på et udvalg, da sekretariatet også løfter en del af opgaverne.  
 
Input fra Jonas, Varde: Godt at der er fokus på en bredere tilslutning til events. Michael uddyber med, at 
det er et særligt fokus, som vi vil arbejde endnu mere med fremadrettet.  
 

6. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse  
Michael fremlægger regnskab. Regnskab er gjort tilgængeligt forud for årsmødet.  
I 2019 var der indtægter for knap 2,1 mio. kr. mod budgetterede indtægter på godt 1,8 mio. kr. Den øgede 
indtægt bunder primært i ekstra tilskud fra DIF (211.000).  
På udgiftssiden var der omkostninger for omkring 2,3 mio.  
 
Indtægter: Overordnet set havde vi i 2019 budgetteret med at der ikke var finansiering fra fonde som 
tidligere. Men prioriteringen lå på, at fastholde de ansatte længere, da der er så mange arbejdsopgaver i 
forbundet med den øgede interesse for særligt SUP. Tilskuddet fra DIF er lidt højere en budgetteret, da 
grundstøtten er øget på baggrund af medlemstal. Ikke så stor indtægt på kontingenter, da STOKED støtter i 
mange klubber.  
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Indtægter fra resterende projekter, herunder en rest fra STOKED og et projekt fra VM i 2017 (Nordea 
godkendte rest budget til anvendelse på uddannelse og events i 2019).  
Øvrige indtægter i forbindelse med events fra fonde og kommuner, IOC støtte og konkurrencer.  
 
Udgifter: særligt økonomisk støtte til Midsommer Viking Challenge, SUP Touren, surf Touren, White Water 
Games, DM i SUP. Vi forsøger at dække udgifterne gennem deltager fees og fonde.  
Lønomkostningerne har overskredet budgettet, fordi vi valgte at forlænge Martin som projektansat. De 
administrative udgifter er som normalt. På uddannelsesdelen fylder talent- og elite programmet mest, som 
primært er for surfing. Restbudget fra 2018 er skudt ind i talent- og elite programmet. 
 
Balance i budgettet: Forbundet har en egenkapital på 263.530 kr.  
Egenkapitalen er lidt mindre ift. 2018, men vi er tilfredse, da vi gerne vil have pengene ud og være til gavn 
for foreningerne. Samtidig vil vi gerne stødt oparbejde en bedre egenkapital i forbindelse med en 
professionalisering af forbundet, flere ansatte og såfremt forbundet skulle støde ind i utilsigtede udgifter. 
Det giver os også mulighed for at prioritere pludselige aktiviteter, som fx Kook or gentleman.  
 
SPØRGSMÅL 

- En kommentar gik på, at der bør komme mere økonomi ud til miljøet og udøverne. Michael 
kommenterede, at erfaringen er at der er behov for et minimum af ansatte til at drive alle 
forbundets aktiviteter, og at en stor del af de indtægter forbundet har faktisk går direkte tilbage til 
miljøet og udøverne i form af events og aktiviteter til gavn for alle foreninger. Mange 
fondsansøgninger er målrettet specifikke projekter og event støtte. DSRF udøver rådgivning og 
sparring ude hos mange foreninger.  

- Kim Jensen fra Aalborg Sports Højskole kommenterede; super arbejde de sidste år og stor ros til 
forbundet 

 
Michael gør klar til afstemning om godkendelse af regnskab for 2019. Alle der har stemt, har stemt for 
regnskabet. Regnskabet er derfor godkendt.  
 

7. Gennemgang af hovedlinjer for DSRF’s virke i fremtiden  
Jakob har ordet. Formålet er, at give et indblik i hvad der foregår her og nu og i fremtiden. Det er særligt 
her, foreningerne kan komme med idéer og fokusområder og selv byde sig til at løfte opgaverne.  
 
Én af de store opgaver, som vi er godt i gang med er en ny strategi for 2020-2028. Arbejdsmøderne har 
primært foregået online pga. corona. Vi ønsker en stor overordnet strategi, fordi vi har udviklet os meget 
over de seneste 8 år med nogle helt andre krav og eb anden størrelse, end da vi startede. Vi vil derfor 
genbesøge værdier, DNA, vision og mission.  
Vi ville have været ude og holde møder med klubberne og få input, men det har vi desværre været 
forhindret i pga. corona, men vi genoptager arbejdet efter sommer, hvor foreningerne vil blive mere 
inddraget.  
 
2020 er også året, hvor vi er startet op med STOKED SUSTAIN. Her må I endelig byde ind og tage kontakt til 
kontoret, hvis I har input og idéer. Vi kører til 2022.  
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FRI PÅ VANDET er forlænget til juni 2022 pga. corona. Projektet arbejder med danskere med psykiske 
lidelser. Vi vil rigtig gerne teste og afprøve de gode effekter ved vand og friluftsliv for en psykisk sårbare 
gruppe. Der er en særlig uddannelse af instruktører og honorar til samarbejdsforeninger.  
 
Forhandlinger om ny DIF strategi 2022-2025. Den nuværende aftale kører til 2021, men vi er allerede i 
gang med at se på den nye periode. Med den seneste udvikling og potentialet i samfundet, ser vi nogle 
gode muligheder for endnu tættere samarbejde og aktiviteter fremadrettet. Vi ser det som en meget unik 
mulighed, at være blevet en del af DIF. I første del havde vi rigtig mange fra miljøet med til at udvikle 
strategien.  
 
Under den store strategi til 2028 ligger bl.a. en plan for de internationale events. Vi vil gerne have EM SUP 
og Euro SUP Tour (desværre aflyst i 2020) til Danmark, men vi lægger mange kræfter i at være opsøgende 
og tidligt ude. Her skal strategien hjælpe til at kunne tage langsigtede beslutninger. Fx på det europæiske 
niveau har vi stor brug for frivilligt arbejde, her har I i foreningerne en stor mulighed for at få indflydelse.  
 
Data: Vi bruger også energi på at bearbejde den data vi får ind, så vi kan målrettet kommunikation og se 
hvor vi kan udvikle vores potentiale, fx events. Ift. STOKED indsamles en masse data, som der skal 
analyseres på, så vi kan blive klogere på landskabet og udviklingen i klubberne. Det giver en god viden til 
sekretariat og klubber, så vi kan justere og tilpasse aktiviteter.  
Events som Motor projekt ved Idrættens Analyseinstitut. Her ligger en særlig viden i hvorfor vi bruger 
energi på store events, fx at det giver flere aktive udøvere. Begge rapporter udkommer efter sommeren 
2020.   
 
Ingen bemærkninger fra deltagere.  
 

8. Gennemgang af budgettet for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent til DSRF  
Kontingent: Sidste år blev der foretaget ændringer i de daværende 6 kontingent-typer. Vi foreslår i år ikke 
de store ændringer, men vi anbefaler, at der på skoleområdet ændres fra 400 kr. til 1000 kr. Det begrundes 
med at vi gerne vil fokusere mere på skoler og institutioner, herudover udarbejdelse af særligt materiale til 
målgruppen, så vi kan få flere skoler og højskoler med. Særlig højskoler har i forvejen fokus på instruktør 
uddannelser indenfor diverse sportsgrene, og her vil vi gerne ind og tilbyde SUP og surf uddannelser.  
De øvrige kontingenter fastholdes, fordi STOKED SUSTAIN går ind og dækker udgifterne.  
Der kan være behov for ændringer senere, til at dække udgifter i forbundet i takt med at vi bliver et større 
forbund. Det er vigtigt for forbundet at bibeholde aktivitetsniveauet. Kontingentet er uforandret siden vi 
startede, men der er selvfølgelig fokus på at kontingent fastlægges jf. udbytte.  
 
Indtægter: samlet 5,3 mio. kr. Indtægtsgrundlaget er forøget, særligt pga. STOKED SUSTAIN og FRI PÅ 
VANDET. Grundstøtten fra DIF hæves også en smule. Den hæves kontinuerligt over de første 4 år.  
De første STOKED foreninger skal begynde at betale kontingent efter en 3-årig støtteperiode.  
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Udgifter: vanlige udgifter til landshold, talent- og elite. Vi har afsat flere midler til SUP landsholdet, fordi vi 
ser det som en enorm vigtig brik, at kunne understøtte eliten, som promoverer sporten og promoverer DK 
ude i verden. Derudover er der udgifter til events, men disse afstemmes ift. indtægter.  
Ned igennem udgiftssiden stemmer det meget overens med de forrige år.  
 
Tidligere har store projekter haft særskilte budgetter, men nu er de indarbejdet i det overordnede budget, 
hvorfor indtægterne fremgår betydeligt højere.  
I FRI PÅ VANDET er der store udgifter til grej og afvikling af aktiviteter. I STOKED SUSTAIN er der ligeledes 
mange udgifter til udstyr, medlemsskaber, indsatser for selvorganiserede, events, uddannelser mv.  
Derudover er der udgifter til ansættelser i forbundet. I de to projekter er der afsat midler til én 
fuldtidsansættelse i hvert projekt, hvilket er essentielt for gennemførelse af projektet.  
Overordnet set er der udgifter for ca. 5,3 mio.  
 
På lønningsposten stiger budgettet ift. sidste år, fordi der nu er 3 ansatte og fordi vi fra 2020 har valgt at 
ansætte vores undervisere som timeansatte i forbundet fremfor at udbetale honorar satser. Marketing er 
en lille post, fordi det er sporten selv og jer i foreningerne, der bærer en stor rolle her.  
 
Transportudgifter bruges så vi kan komme rundt i landet og understøtte i klubberne.  
 
Samlet set ender vi på et resultat der lyder på -34.000 kr. Men pt. ser der ud til at være færre udgifter pga. 
corona situationen. 
 
AFSTEMNING 
Michael giver tid til afstemning af det nye budget. Der er 8 stemmer for og én stemme imod. Derfor 
antages budgettet for 2020 som godkendt.  
 
 

9. Behandling af indkomne forslag (indkomne forslag skulle sendes til DSRF senest 1. juni)  
Ingen indkomne forslag fra foreningerne forud for mødet.  
Bestyrelsen har heller ingen indkomne forslag.  
 
Kort pause.  
 

10. Valg til bestyrelsen (kandidater skulle fremsende deres kandidatur til DSRF senest 1. juni)  
Michael præsenterer valg til bestyrelsen. 
Michael viser en oversigt over (ledige) poster i bestyrelsen.  
 
Brian Hansen, Nikolaj Vang, Casper Steinfath og Kasper Brix træder ud af bestyrelsen. De takkes for deres 
store indsats.  
 
Sidste år blev det vedtaget, at bestyrelsen i 2020 vil være fuldtallig ved 6 personer.  
 
Claus Jokumsen er på genvalg, de øvrige bestyrelsesmedlemmer er valgt ind til 2021.  
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De ledige poster er næstformand, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer.  
Katrine Kock Frandsen, eksisterende bestyrelsesmedlem, vil gerne stille op som næstformand, Emma vil 
gerne stille op til ordinært bestyrelsesmedlem og Claus vil gerne fortsætte på posten. Det frigiver ét 
ordinært bestyrelsesmedlem og en kasserer post.  
Der er to nye, der har indgivet deres kanidatur. Det er Oli Fisher og Ulrikke Jensen.  
 
Oli får ordet: Oli startede med at surfe i DK for 20 år siden. Han har boet i Latinamerika i 13, men flyttede 
tilbage til DK for 3 år siden. Motivationen ligger i at bidrage til at forbundet fortsætter den positive 
udvikling, samt bygge en wavepark.  
 
Ulrikke får ordet: Ulrikke sidder som formand i Aarhus Viking SUP i Aarhus, motivationen bygger på at 
kunne give flere redskaber til foreninger, særligt at starte mere børne- og junior SUP op. Kender meget til 
foreningsopstart og organisering af frivillige.  
 
Oli vælges ind på en 1-årig bestyrelsespost, mens Ulrikke vælges ind på en 1-årig suppleant plads.  
Der er intet kampvalg, hvorfor afstemning ikke afholdes. De kandidater, der er kommet ind, bydes meget 
velkommen.  
 
Vi glæder os til det nye samarbejde og siger pænt tak for indsatsen til de afgående bestyrelsesmedlemmer.  
 

11. Fastsættelse af sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde.  
Michael foreslår at vi måske også fremadrettet skal have mulighed for online deltagelse til årsmødet, men 
ønsker fortsat et format som tidligere, hvor vi har haft en hel dag med forskellige workshop aktiviteter.  
 
Michael giver mulighed for at indsende bud på lokalitet i 2021. De forrige år har vi været i Vorupør, mens 
det i 2020 var planlagt til Islands Brygge. Vi ønsker en afveksling mellem landsdele.  
 
KOMMENTARER 
Det er super fedt med workshops i de tidligere år.  
Forslag til afholdelse i Aalborg og Silkeborg.  
Den nye bestyrelse går i yderligere dialog herom.  
 

12. Eventuelt  
Plads til en åben snak, hvis der er kommentarer. Michael byder op til at komme med 
kommentarer.  
 

- Kristoffer spørger ind til sikkerheden (Klitmøller) ift. SUP og det at mange nye køber SUP 
alle steder, arbejde i line-up, fælles indsats og fokus, code of conduct mere aktivt i 
arbejdet.  

o DSRF har arbejdet med online webinar og et tættere samarbejde med Trygfondens 
kystlivredning, for at indarbejde sikkerhed bedre på strande og i havnemiljøet, der 
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hvor klubberne er. Anerkender opmærksomhedspunktet på de mange nye, 
selvorganiserede SUP’ere. Bredt fokus på de mange nye vandsportsaktiviteter og få 
dialog med myndigheder mv. om at opdatere regler og være skarpere på sikkerhed.  

o Surfshops og skoler mv. er også i fokus ift. at påvirke dem til at opfordre til at 
formidle og undervise i sikkerhed, regler, teknik og udstyrsbrug. 

 
- Karen fra Bellevue SUP og Surf spørger ind til SUP Tour og bredde, kommer der mere fokus 

på unge? 
o Ja, sidste år blev der lavet en kortere rute, som appellerede til børn og unge. 3 ud af 

4 stops på SUP touren i år har fokus på kortere ruter til børn/unge.  
- Henrik Carstens spørger ind til DM SUP 2020? 

o Vi har talt med Nyborg Surfklub om at få DM til Fyn, men vi har ikke fokuseret på 
det reelle set-up, men det er planlagt til d. 11.-13. september.  

o Fremlægger ny event-kalender senere på ugen ift. afgørelser fra parter.  
- Fokus på kystbeskyttelse, kunstigt rev og rekreative områder 

o Natur- og Miljø udvalg har haft fokus på kampagner, skriverier og grønt forbund. 
Derudover sager fra Thy, hvor lokale surfere har oplevet uhensigtsmæssige sager. 
Der er mange elementer i gang, som kan påvirke surf forholdene, fx udgravninger af 
sand. Her vil vi som forbund gerne agere høringspart og fange ting og kunne 
forhindre ubehagelige episoder.  

o Der er også en public affairs afdeling i DIF samt medlem af Friluftsrådet, som også 
har et stort arsenal. Men det kræver et stort fokus og et stort team, der kan rykke 
på det, fx ved høringssvar i kommunerne.  

o Vi har stor fokus på at værne om fastholdelse af de gode surf spots.  
- Kim Jensen, Aalborg Sportshøjskole, spørger til restsagen mellem SUP og OL 

o OL er udskudt til 2021 og det seneste vi har hørt er, at man til december skal 
beslutte hvilke prøve-idrætter, der skal fastholdes i Paris 2024. Selvom OL ikke er 
afholdt, er det fortsat i december 2020, at beslutningen skal fastlægges.  

o Mens sagen mellem ISA og ICF pågår, er det ikke realistisk at SUP bliver en del af OL 
programmet. Det ser ud til at trække i langdrag. På nationalt plan oplever vi, at 
DSRF bliver hørt, når det handler om SUP sporten.  

- Jonas spørger ind til DSRF og DKKF konflikten 
o Dette afhænger af den internationale beslutning. Der er en ny dialog omkring at 

SUP skal ”sættes fri”, så muligheden for at understøtte sporten ikke afhænger af 
hvilket forbund, den hører til.  

o Nyt registreringssystem (CFR) for DSRFs klubber viser, at DSRF har langt flere SUP 
medlemmer end de har i DKF og DS. DSRF har gjort meget for at finde ud af det 
reelle antal SUP udøvere i de andre forbund, hvilket har betydet, at DKF og DS er 
faldet med hhv. 73 og 74 % i SUP medlemmer. Det interessante ved opgørelsen er 
ift. de politiske møder, hvor data er essentielle for hvor aktiviteten reelt udføres.  
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- Casper Mortensen spørger ind til Rafting 
o Rafting er minimalt, fordi det er en meget lille aktivitet herhjemme. Aktiviteten er 

primært fokuseret omkring elite og skole events. Hvis vi får mulighed for at udvikle 
et træningsanlæg herhjemme, vil vi igen kunne fokusere på disciplinen. Vi arbejder 
fortsat på det.  

 
 
 
Michael afrunder mødet  
Vi ser frem til Årsmødet 2021 og mange flere events. Med regeringens genåbningsplan, ser det lyst 
ud for sidste halvdel af 2020.  
 
Jakob nævner, at vi håber, de vil hjælpe med at brede informationer og viden ud.  
 
 
  
 
 
Referent: Sofie Hammelsvang. Dato: 24/6-2020 Dirigent: Michael Lindberg. Dato: 24/6-2020 
 
 
 
_____________________________________ ____________________________________ 
 


