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Referat af DSRF Årsmøde 2021 
Valg af dirigent: Casper Mortensen 

Referent: Sofie Hammelsvang 

DSRF Årsmødet 2021 blev grundet de eksisterende coronarestriktioner afviklet online via mødeplatformen 

Zoom. Forud for mødet havde foreningerne og medlemmer kunne tilmelde sig mødet online. For at være 

stemmeberettiget var der et krav om officiel tilmelding, da der ved afstemninger blev anvendt et online 

stemmesystem, Electionrunner, som krævede opsætning af stemmeberettigede. 

På DSRFs sekretariat var formand Jakob Færch, sekretariatschef Michael Lindberg og dirigenten samlet. Alle 

andre bestyrelsesmedlemmer, delegerede og medlemmer deltog via linket til det online møde. 

1. Valg af dirigent 
a. Jakob Færch bød velkommen og præsenterede dagsorden og program for årsmødet. Derefter 

pegede bestyrelsen på Casper Mortensen som dirigent, hvilket blev imødekommet af 

repræsentantskabet. 

 

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

a. Kontrollen af stemmeberettigede foregik vha. den forhåndstilmelding som 

medlemsforeningerne havde udfyldt. Oversigten blev præsenteret online med mulighed for at 

medlemsforeninger kunne markere såfremt der var fejl i listen. Ved to foreninger var der fejl i 

navne og emailadresser som blev korrigeret. De stemmeberettiget fremgår af listen nedenfor: 

 



Som det fremgår af listen var 22 af forbundets 73 (2020) foreninger repræsenteret svarende til 

30% af medlemsforeningerne. De 22 medlemsforeninger repræsenterede dog tilsammen 

57,2% af forbundets medlemmer (DSRFs medlemstal for 2020 er: 3.830 medlemmer). 

3. Valg af 3 stemmetællere  
a. Da årsmødet og afstemninger skulle foregå online var der ikke behov for at udpege 

stemmetællere. Michael Lindberg præsenterede den online stemmeplatform ”Electionrunner”, 

hvor medlemsforeningerne var blevet tilmeldt deres antal af stemmer på baggrund af 

medlemstal (se også listen for stemmeberettiget). Ved hver afstemning fik medlemmerne 

tilsendt et stemmelink på mail med et unikt ID.  

 
4. Bestyrelsens beretning  

a. Bestyrelsens beretning var blevet sendt skriftligt ud til medlemsorganisationerne forud for 

mødet og Jakob Færch gennemgik derfor beretningens hovedpunkter: 

i. COVID-19 udfordringer: 

DSRF har ikke lidt økonomiske tab ifm. coronakrisen, da forbundet har været dygtig til 

at tilpasse sig forholdende ift. kurser/uddannelser og events. Vi har til gengæld 

udnyttet fleksibiliteten og coronakrisen har nærmest på tragikomisk vis givet forbundet 

et større vækstgrundlag, da mange danskere har opsøgt aktiviteter i naturen og på 

vandet. 

ii. Vækst i DSRF i 2020: 

En del andre forbund har haft mindre eller større medlemsnedgang, men i DSRF har vi 

oplevet en enorm stor vækst. Vi har optaget hele 15 nye klubber og 1 ny skole. 

Forbundet er nu 76 medlemsorganisationer (17 % vækst) og 3.830 

foreningsmedlemmer (35 % vækst). Samtidig viser den nationale undersøgelse af 

danskernes idræts og motionsvaner fra Idrættens Analyseinstitut, at der både blandt 

unge og voksne er sket en ekstrem vækst indenfor SUP og surfing. Fra 0,5% i 2016 til 

3% af befolkningen i 2020.  

iii. Ny ansættelse i DSRFs sekretariat: 

I forbindelse med projektet FRI PÅ VANDET er Sofie Hammelsvang blevet ansat i DSRF 

pr. 1. marts 2020.  

iv. Konflikten vedr. SUP sportens internationale forankring: 

Den internationale sportsdomstol (CAS) træf i august 2020 deres afgørelse i sagen om 

SUP sportens internationale forankring, som forplanter sig ned til de nationale 

olympiske komitéer (i Danmark DIF) og de nationale forbund (i Danmark DSRF). 

Afgørelsen betyder at DSRF nu kan arbejde konkret, med støtte fra DIF, om udviklingen 

af SUP sporten. Første mål blev at få anerkendt Danmarksmesterskaberne som 

officielle DIF-DM’er hvilket lykkedes allerede i begyndelsen af 2021. Næste skridt bliver 

at opnå en reel aktivitetsgodkendelse, som vil udløse en yderligere økonomi til 

forbundet. 



På baggrund af CAS afgørelsen har DIF også truffet deres beslutning i sagen og DIF har 

valgt at fastholde, at det er frit for alle 62 forbund at arbejde med SUP. 

v. International event strategi; SUP City Denmark 

DSRF har fået strategien ’SUP City Denmark’ godkendt hos Sport Event Danmark i 

november 2020. Strategien skal være med til at sikre Danmark flere internationale SUP 

sportsbegivenheder herunder 2 x APP World Tour, et EM SUP og et VM SUP. Samtidig 

er det planen at få eurotouren til at gæste Danmark flere år i træk. Der samarbejdes 

med flere organisationer og værtskommuner om strategien herunder; Wonderful 

Copenhagen, Københavns Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune.  

vi. STOKED SUSTAIN: 

Det første år med projektet STOKED SUSTAIN, som er støttet med Nordea-fonden, er 

gået rigtig godt. Mange nye foreninger har nydt godt af at blive understøttet med 

udstyr, instruktøruddannelser og rådgivning ligesom mange events, workshops og 

andre aktiviteter er blevet afviklet gennem projektet. I 2021 er der nye koncepter på 

vej, herunder BEACHLIFE, SUP&SURF 365 og CLEAN. 

vii. FRI PÅ VANDET: 

Projektet, som er målrettet voksne med stress, angst og depression er blevet godt 

etableret i 2020 med 10 samarbejdsforeninger. Året har givet forbundet en masse 

erfaring i arbejdet med en særlig målgruppe som i 2021 skal bruges til at videreudvikler 

indsatserne og igangsætte relevant forskning på området. 

viii. NEW WAVE og ny DIF Strategi 2022-2025: 

Bestyrelsen har gennem 2020 arbejdet på udviklingen af en helt ny 8-årig strategi. Det 

har kostet en del timer for bestyrelsen og sekretariatet, men processen har været 

enormt god og givet forbundet et rigtig godt fundament at bygge videre på over de 

næste mange år. Sideløbende har forbundet været i gang med at sammensætte et 

udkast til den nye strategiaftale med DIF som løber fra 2022-2025 og forventes at blive 

endeligt godkendt på DIFs budgetmøde i oktober 2021. Hovedforskrifterne, de 5 

strategispor, er allerede i januar 2021 blevet godkendt af DIF. Vi håber på at modtage 

en højere støtte fra DIF med afsæt i forbundets og foreningernes massive vækst. 

b. Spørgsmål:  

i. Der blev spurgt til hvorfor der er klubber der har meldt sig ud af DSRF? 

1. Michael Lindberg forklarede at det i størstedel af tilfældene handler om at det 

ikke har været muligt at forankre SUP/surf aktiviteten i de pågældende 

foreninger. I disse tilfælde har der ikke været det frivillige drive og engagement 

som skal til for at få sporten til at blomstre. I de fleste tilfælde er der tale om 

kano/kajak klubber og sejlklubber, hvor SUP/surf sporten ikke er foreningens 

primære aktivitet. 

Udover ovenstående spørgsmål var der et par positive bemærkninger som er indsat 

nedenfor: 



ii.  

 
5. Udvalgenes beretninger  

a. Da ganske få DSRF udvalg har været arbejdsdygtige i 2020 og fordi der med de forslåede 

vedtægtsændringer bliver lagt op til at nedlægge den formelle udvalgsstruktur blev opgaver i 

relation til udvalgsarbejde præsenteret gennem bestyrelsens beretning. 
  
6. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse 

a. Michael Lindberg præsenterede hovedlinjerne i regnskabet for 2020. Regnskabet er godkendt 

og underskrevet af EY og bestyrelsesmedlemmerne i DSRF. 

 

Som noget nyt blev regnskabet præsenteret gennem en række oversigtsgrafer, for dermed i 

højere grad at kunne synliggøre hovedpunkterne i regnskabet. Detaljer i regnskabet er 

beskrevet i det fremsendte materiale samt den nærværende ledelsesberetning. 

 

På indtægtssiden blev der italesat at grundstøtten fra DIF gives trinvis de første 4 år fra 25 – 

100 % af den berettigede støtte. Fra 2021 vil forbundet være oppe på 100%. Den primære del 

af forbundets støtte kommer via fondsmidler og det er også det der pt. betaler for 2 ud af de 4 

ansættelser i forbundet. 

Generelt har 2020 genereret et betydeligt overskud, da det ikke har været muligt at bruge så 

mange penge forbundets talent- og eliteindsatser. Overskuddet for 2020 blev derpå 326.907 kr 

og Michael bemærkede her, at forbundet ikke arbejder for at generere et overskud, men det er 

dog fortsat hensigtsmæssigt at have en smule fri midler i tilfælde af krisetider eller fx ved 

gennemførsel af projekter hvor økonomien afvikles retrospektivt.  

 

 



På udgiftssiden blev det bemærket at der både i STOKED SUSTAIN og FRI PÅ VANDET 

projekterne bruges en stor andel af økonomien på foreningsudvikling, herunder indkøb af 

udstyr og hjælp til at igangsætte aktiviteter i foreningerne.  

 

b. Der var ikke nogle spørgsmål til regnskabet og repræsentantskabet gik derfor direkte videre til 

at stemme om godkendelsen af regnskabet. 

 

c. Afstemning: Regnskabet blev godkendt med 100% for. 

 

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

a. Jakob Færch gennemgik hovedlinjerne for DSRFs virke i fremtiden: 

i. NEW WAVE 
1. Allerede i begyndelsen af 2021 er SUP og surf miljøet og herunder 

medlemmerne i DSRF blevet inddraget i udviklingen af forbundets nye strategi. 

Inddragelsen er sket via nyhedsbreve og formularer på hjemmeside samt en 

intensiv ’kampagne’ gennem sociale medier (Facebook, Instagram m.v.). 

NEW WAVE strategien konkretiserer ambitioner og mål for forbundet gennem 

de kommende 8 år og den samlede strategi vil både blive sendt ud til 

medlemsorganisationer og præsenteret på en række live sessioner i løbet af 

foråret.  

ii. Ny DIF strategiaftale 2022-2025 



1. DSRF er pt. i dialog med DIF omkring den endelige strategiaftale herunder 

indsatser og økonomi. Indholdet fintunes løbende og afleveres til DIF senest 1. 

maj 2021. Det forventes at strategistøtten til forbundet øges betydeligt med 

udgangspunkt i den støtte sammenlignelige forbund modtager og den 

betydelige vækst DSRF har oplevet gennem de seneste 4-5 år. 

 
iii. STOKED SUSTAIN 

1. Projektets mange aktiviteter fortsætter i 2022 hvor foreninger kan få stor gavn 

af de aktiviteter og muligheder der ligger i projektet. Projektet udløber med 

udgangen af 2022 og projektet vil derfor også i løbet af 2022 påbegynde sin 

forankringsfase. I forankringsfasen ligger der tiltag som skal sikre at forbundet 

efter endt projektperiode kan videreføre aktivitetsniveauet. 

 

iv. FRI PÅ VANDET 
1. De næste afgørende skridt i projektet FRI PÅ VANDET er løbende monitorering, 

forskning og forankring af aktiviteter. Ambition er at indgå partnerskaber med 

en række forskellige kommuner og lokale foreningerne, som kan være med til 

at sikre det videre aktivitetsniveau for særlige målgrupper. 

 

v. SUP City Denmark 2021-2024 
1. Forbundet internationale eventstrategi er allerede blevet bakket op af Sport 

Event Danmark og Wonderful Copenhagen. Næste skridt er nu at få 

kommunerne med på den økonomisk opbakning, støtte og afvikling. 

Tilsvarende vil der skulle opbygges en intern eventenhed i DSRF.  

 
vi. International idrætspolitisk strategi 

1. Casper Steinfath har været en del af ISA bestyrelse gennem flere år, men da 

Casper træder ud af ISAs bestyrelse i 2022 arbejdes der på, at få Jakob Færch 

valgt til ISAs bestyrelse. Dette med henblik på at kunne fastholde Danmarks 

indflydelse på udviklingen af surf og SUP sporten på internationalt plan samt 

sikre sporten gode vilkår både på nationalt og globalt plan. 

 

vii. Involvering og inddragelse 
1. Jakob Færch afsluttede hovedlinjerne med at bemærke, at DSRF altid er åbne 

for, at inddrage foreninger og andre medlemmer som afsæt til at løfte nye 

indsatser og idéer. Der lyder derfor en opfordring til at kontakte sekretariatet, 

såfremt der skulle være idéer og input. DSRF vil meget gerne have en tæt 

dialog med alle medlemmer og medlemsforeninger.   

 

b. Spørgsmål – åben for dialog 
i. Varde SUP Klub spurgte ind til hvordan vi arbejder med bredden og selvorganiserede 

nye SUP udøvere? 



1. Michael Lindberg svarede at bl.a. forbundets SUP events er åbne for alle og 

bredden prioriteres i dette regi frem for eliten, hvorfor events laves med 

udgangspunkt i at alle skal kunne deltage (forskellige distancer m.v.) 

På uddannelsesområdet arbejdes der intenst med at kunne tilbyde en bred 

vifte af forskellige relevante kurser til bredden. 

På klubplan arbejdes der på forskellige koncepter og aktiviteter som har fokus 

på bredden. 

DSRF arbejder desuden meget med sikkerhed, fx i samarbejde med mange af 

de aktører der sælger SUP boards i Danmark, styrelser og andre relvante 

organisationer som arbejder med sikkerhed. Fokus er at få givet alle en 

”uddannelse” i god stil på vandet og generel sikkerhed, men forhåbentlig også 

at kunne få dem koblet op på forbundets nye medlemsplatform.  

ii. Nikolaj Vang havde et spørgsmål vedr. forsikring i forbindelse med aktiviteter. 
1. Michael Lindberg henviste til at såfremt aktiviteterne foregik i foreningsregi 

uagtet om deltagerne var medlem af foreningen eller ej ville den kollektive 

idrætsforsikring være gældende. En oversigt over forsikringerne kan findes på: 

https://www.idraettensforsikringer.dk. 

 

c. Afsluttende bemærkning 
i. Der var en afsluttende bemærkning fra Jakob Færch om, at vi meget gerne vil diskutere 

udfordringer, lave forum og debat webinarer med foreningerne etc., hvor vi drøfter 

muligheder og udfordringer. Der blev samtidig via chatfunktionen afgivet følgende 

kommendtarer: 

 



 

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

a. Michael Lindberg præsenterede hovedlinjerne i budget 2021, som på samme måde som 

regnskabet var opstillet i diagrammer for i højere grad, at kunne illustrere hvordan forbundets 

indtægts- og udgiftsgrundlag hænger sammen. 

Af nedenstående fremgår forbundets indtægter for 2021. Den mest markante forskel i 2021 er 

at indtægten fra DIF stiger, da forbundet nu kommer op på 100% finansiering. Dertil vil DIFs 

initiativpulje blive ansøgt på 300.000 kr. Indtægten via medlemskontingenter stiger også, da 

mange foreninger har haft gratis medlemskab gennem STOKED projektet, men nu skal begynde 

at betale kontingent. Blandt de øvrige indtægter indgår bl.a. kommune aftaler, uddannelser og 

events. 

 

På udgiftssiden er en af de bemærkelsesværdige poster Uddannelse, talent og elite som er 

markant øget i 2021 vs. 2020, da forbundet ikke kunne gennemfører en hel del af de planlagte 

talent- og eliteaktiviteter i 2020. Økonomien er dermed videreført til 2021 og anvendes til at 

opjustere på talent- og eliteindsatser i 2021. 

Udgifter fremgår af nedenstående diagram. 



  

 

b. Fastsættelse af kontingent, herunder forslag til nyt kontingent 2022 

 
Forbundet har gennem det seneste år arbejdet på en nye strategi, NEW WAVE, og som en del 

af arbejdet har der også været fokus på at skabe en fremtidig bæredygtige forretningsmodel 

for forbundet, da forbundet gennem mange år har været begunstiget af fondsmidler. Èn ud af 

mange knapper som forbundet kan skrue på, er kontingentet og derfor havde DSRFs bestyrelse 

fremsat et forslag til fastsættelse af en ny kontingentstruktur fra 2022 og frem. Forslaget er 

fremsat via hjemmesiden her: https://www.dsrf.dk/ny-kontingentstruktur/ 

 

Jakob Færch præsenterede forslaget og indledte med at fortælle, at forslaget er blevet til på 

baggrund af strategiarbejdet, interne undersøgelser, research blandt andre forbund, 

bestyrelsesmøder og dialog med flere af DSRFs foreninger. 

 

Afsættet er at kontingentet til DSRF har været 800 kr./året de seneste 10 år. Det lave 

kontingent har været muligt at holde ’kunstigt’ nede fordi forbundet har været god til at fonde 

i omegnen af 10-12 mio. kr. over de seneste 5-6 år, som har kunne understøtte mange af 

forbundets aktiviteter og udviklingen af foreningerne. Den massive støtte fra fondene vare dog 

ikke ved og det er bl.a. et krav fra fondene at DSRF dokumentere, at forbundet kan stå på egne 

ben efter endt projektperiode. 

 

Dette skal samtidig ses i en kombination med den store vækst DSRF har oplevet, hvor 

forbundet er gået fra at skulle understøtte ca. 10-12 foreninger og 800 medlemmer i 2016 til nu 

at skulle rådgive og vejlede 73 foreninger og + 4.000 medlemmer. Pt. er to ud af sekretariatets 

tre fuldtidsansættelser finansieret via den eksisterende fondsstøtte og sikres der ikke en 

yderligere indtægt til forbundet risikere forbundet at miste to fuldtidsansættelser. Det vil 

betyde at forbundet ikke på forsvarligvis vil kunne understøtte sporten og de mange aktiviteter, 

rådgivning, opgaver m.v. som der forventes af forbundet. 

Det er blevet undersøgt hvordan man har gjort i andre forbund og en af udfordringer i et meget 

medlemsstyret kontingent, som andre forbund arbejder med, er at nogle foreninger vil få 

meget høje kontingenter, hvor det kan være svært for forbundet at forsvare hvad foreningen 

får for sit kontingent. I stedet er det et ønske at gøre det mere simpelt og strømlinet med tre 

forskellige niveauer af medlemskab og fortsat med en fordelagtig opstart for nye foreninger.  

 



Forslaget til det nye kontingent har forud for årsmødet været i høring i seks DSRF 

medlemsklubber (2 små, 2 mellemstore og 2 store foreninger). Her var feedbacken delt. Blandt 

andet at det var et fornuftigt pris-niveauer, god fleksibilitet, en for stor prisstigning og svært for 

mindre foreninger at finde penge til. 

DSRFs bestyrelse har dog vurderet at prisstigningen er et løft til det minimumsniveau det 

kræves at drive DSRF videre. 

Tilsvarende forslås det på baggrund af en undersøgelse blandt selvorganiserede i 2020 at hæve 

kontingentet for selvorganiserede. 

Ligeledes fremlagde bestyrelsen et forslag om at indføre en ny kontingentstruktur for 

surfskoler og virksomheder, som skal munde ud i flere stærke partnerskaber.  

Forslaget til de nye kontingenter var: 

 

c. Spørgsmål og kommentarer 
i. Varde SUP klub kommenterede: Fin gennemgang men vi er uforstående overfor at man 

ikke har valgt at indføre en form for ”trappe-løsning” ift. antal af medlemmer i den nye 

kontingentstruktur. Vi føler os klemt med et behov for at øge medlemsprisen for at 

kunne betale det mindste kontingent. 

1. Jakob Færch kommenterede at man i bestyrelsen ønskede at fremlægge en 

model som ikke var kompliceret og administrativ tung, hvilket et 

medlemsafhængigt kontingent vil være. Samtidig så mener bestyrelsen at 

mindsteprisen (3.500 kr.) for at være medlem af et forbund er en fair pris taget 

i betragtning af hvad forbundet gør for foreningerne og sporten som helhed 

samt det niveau der skal til for at kunne drive indsatserne i forbundet. 

 



ii. Sportskollektivet kommenterede: Vi mener at det er for dyrt når man som en forening 

som os er medlem af flere forbund da vi har flere aktiviteter og vi tror, at indførelsen af 

det nye kontingent vil være kontra produktivt og bevirke at flere melde sig ud af 

forbundet. Vi har i 2020 forsøgt at få hjælp fra forbundet ift. corona-restriktioner og fik 

i første omgang hjælp men derefter døde dialogen. 

1. Michael Lindberg kommenterede at der er opmærksomhed på at den nye 

kontingentstruktur vil kunne få nogle klubber til at melde sig ud, men at dette 

har været en kalkuleret risiko, da det er prismæssige niveau (indtægt) som skal 

til fra foreningerne til at drive forbundet. Desuden rammer Sportskollektivet 

hovedet på sømmet da det pt. er svært at følge med og servicere foreningerne 

med de ressourcer forbundet har lige pt. De øget indtægter via foreningernes 

kontingenter skal netop gå til at ansætte ressourcer som kan hjælpe 

foreningerne. 

 

iii. Klintebjerg SUP klub kommenterede: Vi vil gerne bakke op om forslaget og vil uden 

tvivl gerne betale det nye kontingent, da vi har fået stor hjælp af DSRF. Uden hjælpen 

havde vi ikke haft en klub i dag. Det er naturligvis en stor stigning fra de 800 kr. men en 

pris som vi synes rammer noget der er mere fair. 

 

iv. Nikolaj Vang kommenterede: Forholdet mellem økonomi og støtten fra DSRF er 

afgørende og skal ses som en del af den samlede værdi. 

 

v. Enø Vandsport kommenterede: Vi har i 2020 haft en vækst fra 32 til 101 medlemmer 

som er primært SUP udøver som vi føler hører til under DSRF. Vi synes ikke det nye 

kontingent er for dyrt men en fair pris. Vi sammenholder lidt det man får i DSRF med 

hvad man får som medlem af en fagforening og det er jo netop det at man støtter op 

om noget større og et forbund, der arbejder for en som er essentielt. Loyaliteten og 

opbakning til DSRF er vigtig da forbundet gør en stor og vigtig indsats for SUP sporten 

som helhed. Vi er enige med Lars i at kontakten til DSRF var bedre i starten og er blevet 

forringet, men håber at det bliver bedre med flere ressourcer. 

 

vi. Ishøj Surfklub og Roskilde SUP Klub: Vi har haft god sparing med forbundet ved 

opstarten i Roskilde SUP Klub for nogle år siden og Ishøj Surfklub er vi helt nye og har 

også allerede her får hjælp af forbundet flere gange. Ambitionerne for os i Ishøj er 

store, så selvom kontingentet virker højt lige nu, virker det rigtigt, fordi vi kommer til at 

få brug for hjælp fra forbundet ift. den kommende vækst. Vi bakker derfor også op om 

at forbundets økonomi skal være fastforankret og ikke kun være fondsstøtte. 

 

vii. Flere kommentarer fra chatten: 

 



 

viii. Efter dialog og chatkommentarer m.v. blev der afviklet en afstemning, hvor 88% af 

stemmerne stemte for og 12% stemte imod. Resultat fremgår nedenfor. Dermed blev 

den nye kontingentstruktur godkendt. 

 

 

 

9. Behandling af indkomne forslag 

a. Der var ét forslag som var levet fremsat af bestyrelsen. Forslaget omhandlede en række 

ændringer i forbundets vedtægter, som var blevet uddybet i årsmødematerialet. Generelt 

omhandlede det en del mindre betydningsfulde ændringer som var foreslået for at få fintunet 

vedtægterne og en række større betydningsfulde ændringer. De betydningsfulde ændringer 

blev fremlagt på årsmødet og var samtidig beskrevet yderligere i årsmødematerialet. 
  

b. Efter fremlæggelsen blev der afviklet en afstemning, hvor 100% godkendte forslaget. 

Vedtægtsændringerne blev derved gennemført.  
 

 
 
 
10. Valg til bestyrelsen  

a. Der var tre kandidater på valg som alle genopstillede. Der var ikke andre som havde indgivet 

deres kandidatur. Jf. forbundets vedtægter kan DSRFs bestyrelse bestå af 6-8 personer, og 

derfor intet behov for gennemførelsen af yderligere valg. De tre kandidater blev derpå genvalgt 

til bestyrelsen. Tillykke til: 



i. Jakob Færch (formand) 
ii. Olli Fischer (bestyrelsesmedlem) 
iii. Ulrikke Jensen (suppleant 

 
11. Fastsættelse af sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde 

a. Deltagerne blev bedt om at skrive i chatten eller tage ordet såfremt der var forslag til hvor 

DSRFs årsmøde 2022 skulle afvikles. Bestyrelsen ønsker en nem tilgængelig og en god placering 

for at kunne lave sociale, faglig og fysiske aktiviteter på dagen. 

i. Limelight BoardSport Club foreslog Rødvig/Stevns 

ii. Jens Ewerling foreslog Odense. 

 

12. Eventuelt  
a. Michael Lindberg informerede kort om en række forskellige emner: 

i. Ny medlemsplatform på hjemmesiden: Vi har åbnet op for den nye medlemsplatform 

hvor 70-80 individuelle medlemmer allerede meldt sig ind. Vi går nu i gang med at 

flytte alle foreninger over på den nye platform således foreningerne får adgang til 

rabatkoder, manualer m.v. via platformen. Information sendes ud til foreningerne 

senere i april. 

ii. Følg med på dsrf.dk: Vi offentliggøre for tiden en masse uddannelser, clinics, events 

m.v. på vores hjemmeside som meget gerne må blive delt med alle jeres medlemmer. 

iii. Kryds i kalenderen d. 17. oktober: Der planlægges her en udviklingsdag i Silkeborg 

hvor alle foreninger er inviteret. 

iv. National Clean Up dag d. 18. april: Naturfredningsforeningen laver en national Clean 

Up d. 18. april og vi opfordre alle foreninger til at deltage. 

 

b. Det blev foreslået fra repræsentantskabet at der fremover ved online afstemninger skulle være 

mulighed for at stemme neutralt. Dette blev noteret af bestyrelsen. 

Afslutning: 

Jakob Færch takkede for alles input og opbakning til den online afvikling af årsmødet. Det var beklageligt at 

vi gik 40 min over tid, men da det primært skyldes behovet for en grundig debat omkring 

kontingentstrukturen måtte det siges at være givet godt ud. 

 
Underskrifter 

Dato: 7. april 2020 

 

Dirigent    Referent 

 

 

________________________  _________________________ 

Casper Mortensen   Sofie Hammelsvang 


