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INDKALDELSE TIL DSRF ÅRSMØDE 2021 
 
Dansk Surf & Rafting Forbund indkalder hermed til DSRF Årsmøde 2021. Årsmødet afholdes: 
 

Lørdag d. 27. marts kl. 10.00 - 13.00 
 
Årsmødet foregår online og afvikles via mødeplatformen zoom. For at deltage i mødet anvendes 
nedenstående link. Det er ikke nødvendigt at downloade nogen former for software. 
 
Link til møde: https://zoom.us/j/96964312232 
 
Spillereglerne for at deltage i mødet er: 
 

- Hold mikrofonen slukket (mute), hvis ikke ordet er dit - så undgår vi baggrundsstøj 
- Har du spørgsmål under mødet kan du stille dem i chatten 
- Skriv i chatten hvis du ønsker ordet 

 
Officiel tilmelding 
Årsmødet er åbent for alle. Vi har dog brug for din officielle tilmelding til årsmødet såfremt din 
klub skal noteres, som værende stemmepligtig. Du bedes derfor tilmelde dig årsmødet direkte her: 
https://www.dsrf.dk/aarsmoede-2021/ 
 
Diverse deadlines 
Forslag som ønskes behandles på årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest d. 5. marts 2021.  
Tilkendegivelse af kandidatur til valg til bestyrelsen skal sendes til forbundet senest d. 5. marts 
2021. 
 
Forslag og eventuelle kandidatur sendes til michael@dsrf.dk 
 
Retningslinjer for stemmepligtige ved årsmøde 
For at være stemmepligtige ved årsmødet gælder følgende: 
 

• Stemmepligtige foreninger skal have afgivet deres medlemstal til DSRF. Såfremt 
medlemstal ikke er afgivet kan vi ikke tildele foreningen det rette antal stemmer. 
Foreningen udpeger selv hvem der skal stemme på vegne af foreningen på årsmødet. 
 

• Skoler/institutioner kan stemme ved årsmødet. Skoler/institutioner kan selv udpege en 
repræsentant. 
 

• Selvorganiserede udøvere kan udpege en repræsentant, som har stemmeret ved 
årsmødet. 

 
Dagsorden 
Se venligst den efterfølgende side. 



 
 

DSRF Årsmøde 2021 
 
 

Lørdag d. 27. marts kl. 10.00 - 13.00 (mødet åbner kl. 9.45) 
Online: https://zoom.us/j/96964312232 

 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Kontrol af stemmeberettigede (jf. DSRFs vedtægter §7) 
 

3. Valg af 3 stemmetællere 
 

4. Bestyrelsens beretning 
 

5. Udvalgenes beretninger 
 

6. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse 
 

7. Gennemgang af hovedlinjer for DSRF’s virke i fremtiden 
 

8. Gennemgang af budgettet for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent til 
DSRF. 

 
9. Behandling af indkomne forslag (indkomne forslag skal sendes til DSRF senest 5. marts) 

a. Forslag til ændringer i vedtægter. 
 

10. Valg til bestyrelsen (kandidater skal fremsende deres kandidatur til DSRF senest 5. marts) 
a. Se bilag om valg til bestyrelsen. 

 
11. Fastsættelse af sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde. 

 
12. Eventuelt 

 
 
Materialer til årsmødet 
Materialer til årsmødet gøres løbende tilgængeligt på https://www.dsrf.dk/aarsmoede-2021/ og 
sendes ud til deltagere senest den 5. marts 2021. 
 
På de efterfølgende sider orienteres om valg til bestyrelsen. 



VALG TIL BESTYRELSEN 2021 
 
 
 

Dansk Surf & Rafting Forbund 
Idrættens Hus 

Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

CVR: 34 77 93 33 
 

www.dsrf.dk 
+45 25 14 20 68 

kontakt@dsrf.dk 
 

19. februar 2021 

Valg til DSRFs bestyrelse 2021 
 
DSRFs bestyrelse kan jf. forbundets vedtægter bestå af 6-8 medlemmer og 1 suppleant. DSRFs bestyrelse 
består i øjeblikket af 6 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, og det er derfor ikke afgørende, at der 
vælges ydereligere to medlemmer ind i bestyrelsen, men de tilgængelig pladser er naturligvis ledige for 
dem der måtte ønske at stille op. 
 
Forbundet anbefaler bl.a. at der blandt repræsentantskabet findes minimum én kandidat til posten som 
kasserer, som i første omgang er 1-årig jf. nedenstående oversigter. 
 
Følgende er jf. DSRFs vedtægter på valg i 2021: 
 

Navn Rolle Status Kategori Valgperiode 
Jakob Færch Formand Genopstiller Foreninger 2021 - 2023 
Olli Fischer Bestyrelsesmedlem Genopstiller Selvorganiserede 2021 - 2023 
Ulrikke Jensen Suppleant Genopstiller - 2021 – 2023 

 
Følgende er jf. DSRFs vedtægter ikke på valg i 2021: 
 

Navn Rolle Status Kategori Valgperiode 
Katrine Kock Frandsen Næstformand Ikke på valg Foreninger 2020 - 2022 
Carsten Sørensen Bestyrelsesmedlem Ikke på valg Foreninger 2020 - 2022 
Emma A. Heidemann Bestyrelsesmedlem Ikke på valg Foreninger 2020 - 2022 
Claus Jokumsen Bestyrelsesmedlem Ikke på valg Skoler/institutioner 2020 - 2022 

 
Valg til DSRFs bestyrelse 2021 
Ved Årsmødet 2021 vil det være muligt at stille op til følgende poster: 
 

Bestyrelsespost Status Kategori Valgperiode 
Formand Jakob Færch stiller op Foreninger 2021 - 2023 
Kasserer (1-årig) Ledig Foreninger 2020 - 2022 
Bestyrelsesmedlem Olli Fischer stiller op Selvorganiserede 2021 - 2023 
Bestyrelsesmedlem Ledig Foreninger 2021 - 2023 
Suppleant Ulrikke Jensen stiller op - 2021 - 2023 

 
 



 
 

Kandidater til DSRFs bestyrelse 2021 
Med udgangspunkt i ovenstående er der således allerede tre kandidater til fem mulige bestyrelsesposter, 
hvoraf eksisterende bestyrelsesmedlemmer genopstiller til tre af de fem bestyrelsesposter. De listede 
kandidaturer muliggør at yderligere kandidater, såfremt disse ikke ønsker at stille op til ovenstående 
poster, kan stille op til følgende ledige poster: 
 

- Kasserer (2021-2022), vælges for 1 år 
- Bestyrelsesmedlem (2021-2023), vælges for 2 år  

 
Kandidater skal fremsende deres kandidatur til DSRF senest d. 5. marts 2021. Kandidatur med tilhørende 
valgoplæg sendes til michael@dsrf.dk. 
 
Et valgoplæg bør indeholde: 
 

1. Kandidatens navn, adresse, kontaktoplysninger samt information om tilknytning til forening. 
2. Kort beskrivelse (4-5 linjer) af motivationen for at blive en del af DSRFs bestyrelse 
3. Kort beskrivelse af kompetencer som bringes ind i bestyrelsesarbejdet 
4. Kort beskrivelse af erfaring med det danske surf/SUP/white water miljø 
5. Kort beskrivelse af eventuel erfaring med forenings- og organisationsarbejde 
6. Erhvervserfaring 

 
Kandidaten får mulighed for på årsmødet at præsentere sit kandidatur. Har kandidaten ikke mulighed for at 
være tilstede på årsmødet kan denne indsende en skriftlig præsentation, som præsenteres af formanden 
på årsmødet. 
 
 




