
 

Dansk Surf & Rafting Forbund er specialforbund i Danmark for sportsaktiviteterne surfing, stand up paddle, rafting, prone 
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REFERAT 
 

Bestyrelsesmøde i Dansk Surf & Rafting Forbund 
 

DATO: 24/2 - 2021 
TID: 19.30 - 21.30 

 
# AFVIKLES ONLINE VIA ZOOM # 
https://zoom.us/j/92538696777 

 
Deltagere indkaldt: Jakob Færch (JF), Katrine Kock Hansen (KKH), Claus Jokumsen (CJ), Olli Fischer (OF), 
Emma Augusta Heidemann (EAH), Carsten Sørensen (CS), Ulrikke Jensen (UJ) 
 
Deltagere fra sekretariatet: Michael Lindberg (ML) 
 

1. Godkendelse af dagsorden (punkter til eventuelt) og referat. 
a. Dagsorden og referat blev godkendt. ML ønskede to punkter tilføjet til eventuelt; 1) Artikel og 

annonce på riders.dk og 2) Optagelse af udenlandske klubber. 
 

2. Orientering om SUP sagen 
a. JF orienterede bestyrelsen om den seneste udvikling i DIFs stillingstagen til organiseringen af SUP 

sporten i Danmark i forlængelse af CAS-afgørelsen om organiseringen af SUP på internationalt plan. 
 
DSRF modtog d. 2. februar 2021 et brev fra DIF bestyrelse om, at DIFs bestyrelse har besluttet at 
fastholde deres beslutninger vedrørende organiseringen af SUP i dansk kontekst. Det betyder 
således at DSRFs krav, som tidligere er blevet fremvist med hjælp fra advokat Lars Halgreen, er 
blevet afvist og bestyrelsen diskuterede derfor hvordan man skulle forholde sig til denne del. 
 
Der er i bestyrelsen bred enighed om, at man finder det uhyre ærgerligt at DIF ikke har ønsket at 
imødekomme DSRF, men at man samtidig blot må arbejde videre med at udvikle SUP sporten på 
bedste vis og dermed bevise overfor DIF hvor sporten har sit naturlige organisatoriske tilhørsforhold. 
Derfor påbegyndes arbejdet også med at få aktivitetsgodkendt SUP under DSRF hvilket dels på vanlig 
vis er en anerkendelse af sportens tilhørsforhold og dels udløser en ekstra årlig økonomi (ca. 
140.000 kr.) til udvikling af sporten. Det er forventeligt at denne proces vil kunne ske i løbet af 
foråret 2021 med godkendelse inden DIFs budgetmøde i oktober 2021. 

 
3. Økonomi 2020 og budget 2021 (se bilag) 

a. Bestyrelsen havde forud for mødet fået tilsendt foreløbig resultatopgørelse, balance, analyse af 
indtægter og udgifter for 2020, forslag samt noter til budget 2021 og en ledelsesberetning.  
ML gennemgik derpå økonomien for 2021 og budgettet for 2021. Væsentlige bemærkninger vil være 
at finde i ledelsesberetningen, som også vil blive sendt ud til repræsentantskabet med al 
årsmødematerialet. 
 
Bestyrelsen godkendte både økonomien for 2020 og budgettet for 2021 på baggrund af det 
fremsendte materiale. Der afventes dog det endelige regnskab for 2020 fra revisionen, som 
forventes at være færdigudarbejdet senere i februar måned. 
  

4. Forslag til ny kontingentstruktur til godkendelse 
a. Bestyrelsen gennemgik det udarbejdede forslag til en ny kontingentstruktur. Forslagene er blevet 

detaljeret beskrevet på forbundets hjemmside: 
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i. Selvorganiserede: Kontingent hæves fra 100 til 150 kr. 
ii. Foreninger: Differentieret model (1.500 - 8.000 kr.) https://www.dsrf.dk/ny-

kontingentstruktur/ 
iii. Virksomheder: Differentieret model (1.500 - 10.000 kr.) https://www.dsrf.dk/nyt-

kontingent-virksomheder/ 
 

b. Der er bred enighed i bestyrelsen om, at den nye kontingentstruktur ønskes fremlagt på årsmødet 
med henblik på at blive vedtaget. Bestyrelsen er dog også bevidst om, at det nye forslag er en 
markant ændring i kontingentstrukturen, og det er derfor vigtigt at der bliver afsat god tid til at 
præsentere og diskutere emnet på årsmødet. 

 
5. Forslag til vedtægtsændringer til godkendelse 

a. Bestyrelsen vil på årsmødet 2021 fremstille et forslag om ændringer i forbundets vedtægter. 
Materialet blev fremsendt til bestyrelsen ifm. bestyrelsesmødet d. 30/1 og bestyrelsen gennemgik 
de respektive ændringer. 
 
DSRFs vedtægter har været igennem en større gennemskrivning for derved at have et sæt nutidige 
vedtægter. Flere paragraffer er blevet ændret, nogle er blevet slettet og nye er blevet tilføjet. Alle 
ændringer vil være synligt i det materiale som sendes ud til repræsentantskabet ifm. Årsmødet 
2021. 

 
6. Status på strategiaftale 2022 - 2025 

a. Orientering om DIFs tilbagemelding på udkast til strategiaftale samt møde med DIF 
i. DIFs bestyrelse har behandlet DSRFs udkast til en ny strategiaftale og har i deres brev til 

DSRF beskrevet, at DSRF vil modtage et højere beløb i den nye aftale end tidligere, men ikke 
i det omfang som DSRF anmoder. Derfor pågår  

 
7. NEW WAVE - Præsentation, færdiggørelse og godkendelse af strategi. 

a. Med udgangspunkt i den inddragelse af miljøet og medlemmerne der er foregået i januar/februar er 
forbundets nye strategi, NEW WAVE, endelig på plads. Bestyrelsen godkendte derfor den nye 
strategi og der arbejdes sideløbende med, at strategien præsenteret på forbundets hjemmeside: 
www.dsrf.dk/newwave. 

 
8. Eventuelt 

a. Artikel og annoncer i Riders magasin 
i. ML er blevet kontaktet med henblik på at få en DSRF annonce i Riders magasinet som er et 

dansk surf og ski magasin. Annoncen er en god mulighed for at nå ud til en stor del af det 
selvorganiserede miljø og særligt kommunikere sikkerhed og mulighederne i DSRF. 
 

ii. ML arbejder videre med Rideres mhp. at få en annonce i magasinet. 
 

b. Optagelse af udenlandske klubber 
i. ML Har fået en henvendelse omkring muligheden for at optage udenlandske klubber i 

forbundet. Pt. er det kun danske klubber og særlige klubber i Slesvig (Det danske mindretal) 
som kan godkendes af DIF, men dette udelukker ikke at udenlandske klubber kan være 
medlem af DSRF. Medlemmerne kan blot ikke modtage helt samme fordele som de danske 
klubber (ex. den kollektive forsikring) og tæller ligeledes ikke med i CFR systemet. 

 


