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Referat af DSRF Årsmøde 2022 
 
Dirigent: Casper Mortensen 
Referent: Sofie Hammelsvang 
 
Indledning 
DSRF Årsmøde 2022 blev afviklet online via møde platformen 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 en særlig opsætning af stemmeberettigede. 
 
På DSRFs sekretariat var formand Jakob Færch, bestyrelsesmedlemmerne Carsten Sørensen og OIli 
Fischer, sekretariatschef Michael Lindberg og udviklingskonsulent Sofie Hammelsvang samt dirigent 
Casper Mortensen samlet. Alle andre bestyrelsesmedlemmer, delegerede og medlemmer deltog via 
linket til det online møde. 
________________________________________________________________________________ 
 
 

1. Valg af dirigent 

Jakob Færch bød velkommen til DSRF Årsmøde 2022 og præsenterede dagsordenen. Derefter 
pegede bestyrelsen på Casper Mortensen (formand af den Blå Foreningsby i København) som 
dirigent, hvilket blev imødekommet af repræsentantskabet. 
 
Dirigenten konstaterede herefter at der var blevet indkaldt rettidigt til DSRFs Årsmøde 2022 jf. 
forbundets vedtægter med offentliggørelse af dagsorden og indkaldelse min. 5 uger før årsmødet. 
 
 

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

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. Copenhagen Watersports markerede at de manglede på listen 
og blev derfor tilføjet som stemmeberettiget. De stemmeberettiget fremgår af nedenstående 
oversigt. 
 
Som det fremgår af listen var 15 af forbundets stemmeberettigede enheder 
(foreninger/skoler/selvorganiserede) repræsenteret. De 15 enheder repræsenterede tilsammen ca. 
33% af forbundets medlemmer (DSRFs medlemstal for 2021 er: 5.057 medlemmer). 
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3. Valg af 3 stemmetællere 

Da årsmødet og afstemninger skulle foregå online var der ikke behov for at udpege stemmetællere. 
Michael Lindberg præsenterede den online stemmeplatform ”Electionrunner” som også blev 
anvendt i 2021, hvor medlemsforeningerne var blevet tilmeldt deres antal af stemmer på baggrund 
af medlemstal (se listen under pkt. 2). Ved afstemning fik medlemmerne tilsendt et stemmelink på 
mail med et unikt ID. 
 
 

4. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsens beretning var blevet sendt skriftligt ud til medlemsorganisationerne forud for mødet og 
Jakob Færch gennemgik derfor beretningens hovedpunkter: 
 

Ny strategiaftake med Danmarks Idrætsforbund (DFI) 

Forbundet har indgået en ny strategiaftale 2022-2025 med DIF (2022-2025). Forbundets egen 
strategi, NEW WAVE 2021-2028, som er udviklet gennem 2020 i et samarbejde mellem bestyrelsen, 
sekretariatet og en inddragelse af forbundets medlemmer, har dannet fundamentet for den nye 
strategi. 
 
Det er væsentligt at bemærke, at DSRF i strategiperioden 2018-2021 har ligget lavt i strategistøtte 
ift. sammenlignelige forbund, men det er nu lykkes at øge strategiaftalen fra 550.000 kr/året i til 
1.265.000 kr./året i perioden 2022-2025. Det har været en lang og sej kamp som sekretariatet og 
bestyrelsen har brugt en del ressourcer på, men det er nu lykkes at løfte støtten fra DIF betydeligt og 
dermed muligheden for at understøtte udviklingen af surf og SUP sporten.  
 
Den nye strategiaftale indeholder  fire strategiske spor: 
 

● Spor 1: Forankring af medlemmer og foreninger i vækst 
● Spor 2: Et professionelt og bæredygtigt talent- og elitemiljø 
● Spor 3: Flere vandsportsaktive børn og unge 
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● Spor 4: Et socialt ansvar i samarbejde med DIF soldaterprojekt. Mulighed for at udvide og 
inddrage flere foreninger 

 
Hele strategiaftalen kan downloades på forbundets hjemmeside: www.dsrf.dk/dokumenter  
 
Anerkendelse af Stand up paddle (SUP) under DIF 

Efter afgørelsen af SUP konflikten mellem ISA og ICF i den internationale sportsdomstol i 2020, hvor 
SUP sportens forankring under den Olympiske bevægelse blev fastslået til at ligge i regi af ISA, valgte 
DIF bestyrelse at åbne op for en anerkendelse af stand up paddle sporten og de mulige rettigheder 
under DIF. 
 
DSRF har i den forbindelse arbejdet videre med at få tildelt rettighederne til de officielle DIF 
Danmarksmesterskaber samtlige SUP discipliner, hvilket lykkedes i 2021. Tilsvarende har DIF tildelt 
DSRF en aktivitetsgodkendelse og åbnet op for mulighederne for at indarbejde SUP i den nye 
strategiaftale. Det betyder bl.a., at der nu er midler i strategistøtten til at understøtte udviklingen af 
SUP i henhold til både bredde og elite aktiviteter. 
 
Surfing er tilsvarende blevet en permanent OL sport fra og med LA2028. Det betyder bl.a. at ISA vil få 
tilført flere midler, som formentlig i fremtiden vil gør det mere økonomisk overskueligt, at afvikle ISA 
events for medlemslandene.  
 
DSRF påbegynder i 2022 en proces for ordinær optagelse i DIF og forventer at dette er vedtaget på 
DIFs budgetmøde i oktober 2022.. En ordinær optagelse i DIF betyder bl.a., at vi anerkendes som 
værende et endeligt forbund DIF, uagtet om surfing i fremtiden skulle blive taget af OL programmet.  
 
Facilitetsudvikling 

Mange foreninger har vigtige lokale processer omkring facilitetsudvikling fra minimalistiske 
containerløsninger til reelle klubhus, herunder socialt mødesteder. Sekretariatet har hjulpet til med 
rådgivning og fondsansøgninger, dialog med kommuner m.v.  
 
Derudover har forbundet også været en del af større projekter, herunder  

● Cold Hawaii Surf n’ Skate (et stort surf og skate fællesskab) 
● Wavepark, byudviklingsområde i Region Hovedstaden. Særligt Olli har arbejdet med denne 

mulighed.  
● Prøvestenen i København 

 
Der opfordres til at foreningerne gør brug af forbundets rådgivning såfremt der måtte være et 
behov. 
 
International event strategi 

I arbejdet med realisering af forbundets internationale eventstrategi, SUP CITY DENMARK 2021-
2024, blev der i september 2021 afviklet det første Euro Tour SUP event i Danmark. Det lykkes også i 
2021 at sikre værtskabet af EUROSUP 2022 (Europamesterskabet) som afvikles d. 27. aug - 4. sep. 
2022. Afviklingen sker i samarbejde og med støtte fra Sport Event Danmark, Ringkøbing-Skjern 
Kommune og Waterz. 
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Der er et godt samarbejde med Waterz omkring hele EUROSUP, hvilket også har betydet, at Morten 
Mørup er blevet ansat på sekretariatet med fokus på events og partnerskaber. Vi håber også at disse 
internationale events kan løfte og skabe noget fedt for frivillige i klubberne. 
 
Der er fortsat en dialog i gang om afvikling af APP World Tour 2023 og ISA VM 2024. I 2022 handler 
det om at sikre finansieringen af de to events inden der lukkes aftaler med ISA og/eller APP. 
 
Generel udvikling af surf og SUP sporten samt medlemmer 

Der foretages løbende nationale undersøgelser af danskernes idræts- og motionsvane 
undersøgelser. En undersøgelse, som blev gennemført i 2020 viser, at surf og SUP er den største 
vandsport blandt børn og unge (3%) og voksne (6%). I de sammenlignelige vandsportsaktiviteter i 
Danmark ligger tallet på 1-2 %.  
 
Der er fortsat mange selvorganiserede hvilket er en oplagt mulighed for, at lave tilbud og 
understøtte foreningerne til, at kunne inkludere de selvorganiserede endnu bedre.  
 
DSRF har i 2021 fået 10 nye medlemsforeninger (vækst på 13%). På tværs af alle foreninger er der 
kommet 967 nye medlemmer (vækst på 25,2%) + 265 individuelle medlemmer. Det samlede 
medlemstal for 2021 lander dermed på 5.057, hvilket er en virkelig flot stigning.  
 
Det betyder meget, både i DIF regi, men også lokalt hvor den øgede interesse for sporten kan bruges 
aktivt til at presse på overfor kommuner, fonde m.v. Bestyrelsen ønsker at rette en stor tak til alle 
foreninger, frivillige m.v. som ligger et stort stykke arbejde i at udvikle surf og SUP sporten. 
 
Der har i 2021 også været en stor stigning i antal deltagere på DSRF events, ex Danish SUP Tour 
(2020: 400 → 2021: 700), hvilket vidner om at der er interesse for at mødes på tværs af landet og 
skabe gode oplevelser. 
 
Bestyrelsen arbejde og udvikling i sekretariatet 

I takt med at antallet af ansatte i sekretariatet er øget har bestyrelsen haft mulighed for at arbejde 
mere strategisk. Det har tilsvarende betydet, at det er lykkes at sikre, at ansatte i sekretariatet ikke 
arbejder som “blæksprutter”, men nu kan fokusere og udvikle på specifikke områder med de rette 
kompetencer og dermed løfte de enkelte indsatser til et endnu højere niveau. 
  
Nye ansatte i sekretariatet er: 
 

● Morten Mørup (Event- & Partnerskabs Manager, 30 t/ugen) 
● Ditte (Regnskabskonsulent, 10 t/ugen) 
● Jesper Carlson (Sportschef, 20 t/ugen). Jesper kommer fra Dansk Skøjte Union, hvor han de 

sidste 10 år har været med til at opbygge talent og elite miljøer. Han har netop haft to 
atleter med til Vinter OL i speedskating.  

 
Sekretariat er i forlængelse af flere ansættelser flyttet i større lokaler i Idrættens Hus. Der er 
samtidig nok plads til praktikanter eller andre (klubber, medlemmer m.v.) som måtte have lyst til at 
komme forbi og have brug for en kontorplads.  
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Tak til Claus Jokumsen 

Bestyrelsen ønskede også at rette en særlig tak til Claus Jokumsen, som efter mange års godt 
arbejde omkring surf miljøet og kulturen, surf touren og meget mere i bestyrelsen har valgt at træde 
ud af bestyrelsen. 
 
Spørgsmål fra repræsentantskabet 

Efter bestyrelsens beretning blev der åbnet op for spørgsmål fra repræsentantskabet: 
 
Kim fra Aalborg Sportshøjskole: “De 10 nye foreninger, er det traditionelle foreninger?” 
 
Michael Lindberg svarede at de 10 nye foreninger er helt almindelig folkeoplysende foreninger, både 
helt nystartede og etablerede foreninger. De etablerede foreninger er foreninger, der tidligere har 
arbejdet med andre sportsgrene, fx wakeboarding,, men som nu også tilbyder SUP. Mange af de nye 
foreninger har formået at komme op på 30-50 medlemmer i løbet af det første år, hvilket giver en 
solid medlemsbase og vidner om muligheden for en videre udvikling af aktiviteten. 
 
DSRFs bestyrelse i 2021 var: 
 

 
 

5. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse 

For en detaljeret uddybning og beskrivelse af DSRFs Regnskab 2021 henvises der til DSRFs årsmøde 
materialet som kan downloades på forbundets hjemmeside: 
https://www.dsrf.dk/wp-content/uploads/2022/03/DSRF.Årsmoedemateriale.2022.pdf  
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Indtægter i 2021: 

Michael Lindberg præsenterede regnskabet for 2021. Det samlede indtægtsgrundlag var i 2021 på 
3.902.331 kr. En fordeling af indtægtsgrundlaget fremgår af grafikken nedenfor. Michael henledte 
bl.a. repræsentantskabets opmærksomhed på, at en stor andel af forbundets indtægter fortsat er 
knyttet til større fondsprojekter og det derfor er essentielt, at forbundet gradvist forsøger at øge 
indtægtsgrundlaget på andre områder. 
 

 
 
Udgifter i 2021 

Det samlede udgiftsgrundlag var i 2021 på 3.556.012 kr. En fordeling af udgiftsgrundlaget fremgår af 
grafikken nedenfor. Michael nævnte at det mindre udgiftsgrundlag bl.a. skyldtes at flere aktiviteter 
og events ikke blev afviklet pga. COVID-19 og dermed var der ikke reelle udgifter at afholde. 
 

 
 
Resultatopgørelse 

Der er i 2021 genereret et samlet overskud på 346.318 kr. Det ligner på mange måde 2020 hvor der 
også blev genereret et overskud (326.907 kr.). Michael nævnte at det ikke er intentionen at 
forbundet skal opbygge en stor egenkapital, men med flere ansatte på sekretariatet har bestyrelsen 
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bestluttet at det vil være forsvarligt at forbundet har en egenkapital på ca. 500.000 kr. i tilfælde af 
uventede tider/utilsigtede udgifter. Tilsvarende kan egenkapitalen komme i spil i forbindelse med 
driften af projekter hvor udbetalingen af midler sker på retrospektivt. 
 
Det vurderes at forbundet med udgangen af 2022 efter at have afregnet en egenfinansiering i 
projekterne STOKED SUSTAIN og FRI PÅ VANDET (samlet ca. 600.000 kr.) vil have oparbejdet en 
egenkapital på ca. 500.000 kr.

 
Udgifter STOKED SUSTAIN 

Michael præsentere særskilt udgifterne i relation til projektet STOKED SUSTAIN. De fleste udgifter i 
relation til foreningsudvikling blev realiseret i 2020 hvorfor midlerne i 2021 i højere grad er gået til at 
drive og afvikle aktiviteter. Projektledelsen fylder en del, da flere medarbejder er involveret i 
afviklingen af de respektive aktiviteter i projektet. 
 

 
 

Udgifter FRI PÅ VANDET 

Michael præsentere også særskilt udgifterne i relation til projektet FRI PÅ VANDET. Her er der jf. 
budgettet blevet sendt en stor andel af midler ud til de 10 deltagende foreninger som led i deres 
arbejde med aktiviteterne lokalt. Projektledelsen fylder også her en stor andel af økonomien og Sofie 
Hammelsvang, vil efter projektets afsluttes, skulle arbejde videre med forbundets børne og unge 
indsatser. 
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Udgifter på tværs af forbundets økonomi 

Michael præsenterede også en grafik over udgifterne på tværs af forbundets økonomi. Forbundet 
har generelt forholdsvis lave administrationsomkostninger sammenlignet med andre forbund. 
 

 
 
Efter en gennemgang af regnskabet blev der gjort klar til den elektroniske afstemning via 
Electionrunner. Resultatet af afstemningen fremgår af nedenstående grafik. 
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6. Gennemgang af hovedlinjerne for DSRF’s virke i fremtiden 

En beskrivelse af DSRFs virke i fremtiden var blevet sendt ud med resten af årsmødematerialet og 
Jakob Færch gennemgik derfor hovedlinjerne med efterfølgende muligheder fra repræsentantskabet 
til, at stille spørgsmål og komme med idéer. 
 
Ny strategiaftale med DIF i 2022-2025 

Jakob fremhævede det fremadrettede fokus på DSRFs nye strategiaftale med DIF og de indsatser der 
ligger i de enkelte strategiske spor. Foreninger og medlemmer er meget velkomne til løbende at tage 
fat i bestyrelsen og/eller sekretariatet, hvis der er input eller emner som skal tages med. I 2022 er 
der stort fokus på udvikling, og senere hen implementering. Der ligger en del økonomi og 
investering, som betyder, at der er nogle nye aktiviteter, som foreninger og medlemmer kan byde 
ind på. 
 
Udviklingen af talent- og elite miljøerne 

Den nye sportschef, Jesper Carlson, skal være med til at løfte talent- og elite indsatserne i forbundet. 
Der ses generelt et nyt spirende miljø blandt unge, herunder særligt piger, og det er oplagt at 
forbundet understøtter udviklingen i samarbejde med klubberne. Der er samtidig endnu mere fokus 
på uddannelse således niveauet inden for sporten løbende udvikles. 
 
Et særligt fokus på børn og unge 

Forbundets medlemstal viser at ca. 30% af medlemmerne er børn og unge under 24 år og 
potentialet for at skabe gode og sunde aktiviteter for børn og unge skal derfor udnyttes af 
forbundet. Indsatserne understøttes af et nyt strategisk spor i strategiaftalen med DIF og her vil leg 
og kontakten til naturen være i fokus. Der vil blive arbejdet med nye uddannelsesmateriale og 
events, der har særligt fokus på børn og unge. I den forbindelse er der en forhåbning om at 
klubberne vil arbejde endnu mere med børn og unge. Der tænkes også i særlige familiekoncepter. 
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Et styrket arbejde med faciliteter 

Det kræver gode rammer at udvikle en sund forening, og derfor vil forbundet have et fortsat fokus 
på at hjælpe foreninger med faciltietsudvikling. Derudover arbejdes der videre med større nationale 
faciliteter i øst og vest, som kan understøtte den generelle udvikling af surf og SUP sporten..  
 
STOKED SUSTAIN 

Projekt afsluttes med udgangen af 2022 og der vil derfor nu være fokus på at skabe forankring af 
projektets aktiviteter samtidig med, at der fortsat vil være midler til at skabe nye aktiviteter i løbet af 
året. Aktiviteter annonceres løbende på DSRFs hjemmeside, Facebook, nyhedsbreve m.v.  
 
FRI PÅ VANDET 

Projektet afsluttes med udgangen af september 2022 og der er derfor stort fokus på forankringen af 
aktiviteterne, formidling af forskning, evaluering og videnshæfte. Der er en række fonde, der har 
fokus på børn og unge, og forbundet ser derfor ind i muligheden for fortsat at arbejde videre med 
aktiviteter for særlige målgrupper. 
 
EUROSUP og SUP CITY DENMARK 2021-2024 

Forbundet håber at mange vil sætte et stort kryds i kalenderen fra d. 27. august til 4. september hvor 
der afvikles Europamesterskabet, EUROSUP, i Hvide Sande. I 2022 forsøger forbundet desuden at 
rejse finansiering til afviklingen af APP World Tour 2023 og ISA VM 2024. Disse events kræver en 
større økonomi som skal findes i et samarbejde med kommunale instanser. 
 
Koncepter og aktivitetstilbud til medlemmer 

Der arbejdes videre med at skabe nye og relevante tilbud til foreninger og medlemmer. Særligt vil 
der være en massiv indsats på uddannelsesområdet med lancering af nye uddannelser.  Vi har 
tilsvarende flere events i kalenderen og et særligt fokus på bredden i vores events, fx Social Paddle 
Tour som en del af SUP Touren. Tilsvarende kigger vi på hvordan forbundet kan blive endnu mere 
relevant for de selvorganiserede udøvere, som der er mange af. 
 
Stærkere samarbejder med kommercielle virksomheder 

Der er fokus på at skabe nye partnerskaber mellem forbund og større danske virksomheder. Morten 
Mørup har et godt netværk, som han har kunne inddrage her. Herunder rejse- og televirksomheder. 
Hvis der findes relevante partnere som foreningerne kan pege på kan gode kontakter sendes videre 
direkte til sekretariatet eller bestyrelsen. 
 
International idrætspolitisk strategi 

Vi forsøgte at indarbejde en idrætspolitisk strategi i forbundets strategiaftale, som DIF dog ikke 
ønskede at understøtte. Vi vil dog arbejde videre med at sikre vores ISA VP bestyrelsespost via enten 
Casper Steinfath eller Jakob Færch og samtidig arbejde for en bestyrelsespost i European Surfing 
Federation. 
 
Spørgsmål fra repræsentantskabet 

Der blev efter Jakobs gennemgang åbnet op for spørgsmål fra repræsentantskabet. 
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Kim fra Aalborg Sportshøjskole: “Kan foil forankres i forbundet? og kommer der flere 
efteruddannelser? 
 
Michael Lindberg fortalte informerede om at der i år kommer en ny SUP instruktør 2 uddannelse, 
som bygger ovenpå SUP 1 og har fokus på at kunne skaber flere aktiviteter på det åbne hav. 
Derudover er næste skridt at udvikle en decideret SUP træner uddannelse, ligesom der også er 
blevet udviklet en surf træner uddannelse for 2 år siden. Der vil tillige blive mulighed for at afvikle 
flere clinics som er forbundets kompetencegivende kurser. 
 
Jakob Færch fortalte at foil har været drøftet i bestyrelsen. Deri forventes en stigende efterspørgsel i 
miljøet. Der har været afholdt et møde med den internationale Wingfoil organisation. 
Overvejelserne går på, om vi skal være et bredere forbund, der kan løfte denne del, eller skal vi 
fokusere på surf og SUP. Der kan også være nogle paralleller til Sejlunionen, så spørgsmålet er hvem 
der skal organisere det. Der er bred enighed i bestyrelsen om, at vi gerne vil understøtte det i det 
omfang vi kan. I Initiativpuljen kan der være nogle muligheder for at etablere et tværfagligt projekt 
mellem for eksempelvis DSRF og sejlunionen. I DIF regi ser man ligeledes på at modernisere 
medlemsbegrebet hvilket kan åbne op for flere samarbejder på tværs af forbundene. 
 
 

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

DSRF. 

Michael Lindberg præsenterede forbundets budget for 2022. Han bemærkede overfor 
repræsentantskabet at der vil være et øget tilskud fra DIF jf. den nye strategiaftale og desuden øges 
indtægterne fra kontingenter grundet den nye kontingentstruktur, således denne del nu fylder 6% af 
indtægtsgrundlaget. Det er her værd at bemærke at forbundet fortsat ligger lavt ift. kontingenter i 
andre vandsportsforbund og at bidraget fra klubberne er vigtigt ift. at kunne opretholde 
ressourcerne i sekretariatet som kan understøtte foreningernes udvikling. Der er også planlagt en 
øget indtægt i forbindelse med events, uddannelse, partnerskaber m.v. 
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Fastsættelse af kontingent 2022 

Den nye kontingent struktur, som blev vedtaget på årsmødet 2021, er først blevet effektureret fra 
2022 og bestyrelsen foreslog derfor ikke ændringer i kontingentstrukturen. 
 
Der er stor opmærksomme på potentielle udfordringer i forbindelse med den nye 
kontingentstruktur, herunder fx små foreninger som ikke har råd til at være en del af forbundet. Der 
tages en løbende dialog med de foreninger hvor det måtte være relevant  
 
Det nuværende kontingent er: 
 
Foreninger: 

● Rookie: 1.500,- kr. 
● The Search: 3.500,- kr. 
● The Barrel: 6.000,- kr. 

 
Selvorganiserede: 150,- kr. 
 
Skoler/institutioner: 1.000,- kr. 
 
Virksomheder: 

● Take off: 1.495,- kr. 
● Amped: 4.995,- kr. 
● Charging: 9.995,- kr. 

 
8. Behandling af indkomne forslag 

 

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag udefra, men har selv fremstillet et forslag til ændring af 
forbundets navn og herunder de nødvendige vedtægtsændringer foranlediget af en ændring i 
forbundets navn. 
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Jakob Færch gav en hurtig gennemgang af forbundets historie. Forbundet blev etableret i 2001 som 
Dansk Rafting Forbund og blev senere i 2013 ændret til Dansk Surf & Rafting Forbund. Gennem de 
seneste 10 år er der igen sket en rivende udvikling af forbundet og derfor har bestyrelsen fremsat 
forslaget om at forbundet ændre navn som i højere grad afspejler de hovedaktiviteter der arbejdes 
med i forbundet.  
 
Bestyrelsen bad derfor sekretariatet om i december/januar, at køre en proces omkring udviklingen 
af et nyt navn, som efterfølgende har været drøftet i bestyrelsen. Med det nye navn ønskes det at 
understreges hvem vi er til for og hvilke sportsgrene der er forbundets hovedfokus. 
 
Andre forbund i DIF hedder enten noget med “Forbund”, “Union” eller “Danmark”. Der ses dog en 
generel tendens til, at navne ændres til noget mere altomfavnende. Det har været rigtig vigtigt for 
bestyrelsen, at få SUP med i navnet, særligt fordi ca. 80 % af forbundets medlemmer dyrker SUP. 
Samtidig er surf fortsat en vigtig del af forbundets DNA.  
 
Bestyrelsen bud på et nyt navn er: 
 

SURF & SUP DANMARK 

 
Formelt set vil der være en proces fremadrettet omkring re-branding og udarbejdelse af nyt logo, 
visuel identitet, eventudstyr mv. Der vil samlet set være udgifter for ca 150.000 kr. i forbindelse med 
at skifte til et nyt navn, men denne udgift kan hovedsageligt understøttes af midler i 
eventbudgetterne da der i forvejen skal investeres i nyt event udstyr. 
 
Spørgsmål til forslaget fra repræsentantskabet 

Der blev efter en præsentation af arbejdet med at finde et nyt navn åbnet op for spørgsmål. 
 
Kim fra Aalborg Sportshøjskole: “Hvordan udtales SUP og vil der være retningslinjer herfor?” 
 
Michael Lindberg fortalte at der i det kommende arbejde med udviklingen af en ny visuel identitet vil 
blive udviklet en designmanual, som også vil forholde sig til udtalelse af navnet, forkortelser m.v. og 
regler for brug af logo, navn m.v. vil blive en del af en sådan designmanual. 
 
Casper, Den Blå Foreningsby: “Hvad betyder det for raftingsporten at rafting tages ud af navnet?” 
 
Jakob Færch fortalte at en fjernelse af rafting i navnet ikke vil have betydning for forbundets 
mulighed for at arbejde med aktiviteten. Forbundets navn kan ikke indeholde alle de sportsgrene og 
discipliner som forbundet arbejder med. 
 
Forslaget blev derpå sat til afstemning via Electionrunner og resultatet er anført i grafikken 
nedenfor. 
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9. Valg til bestyrelsen 

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. Ved DSRF Årsmøde 2022 
træder Claus Jokumsen ud af bestyrelsen og der var derfor behov for, at der blev valgt min. 1 nyt 
bestyrelsesmedlem, som enten repræsenterede en forening eller skoler/institutions området (se 
tabel nedenfor). 
 
 

Følgende poster er valgbare ved årsmødet 2022           Kategori                    Valgperiode 

Næstformand Katrine Kock Frandsen, genopstiller Foreninger 2022-2024 

Bestyrelsesmedlem Claus Jokumsen, genopstiller ikke Skoler/institutioner 2022-2024 

Bestyrelsesmedlem Emma A. Heidemann, genopstiller Foreninger 2022-2024 

Kasserer Ledig Foreninger 2022-2024 

Bestyrelsesmedlem Ledig Foreninger 2021-2023 

 

 
Der var 3 personer som havde valgt at indgive deres kandidatur. En uddybelse af kandidaterne var 
blevet sendt ud i årsmøde materialet. På årsmødet fik kandidaterne ordet: 
 

Katrine Kock Frandsen: Ønsker genvalg fordi hun synes hun kan bidrage yderligere til arbejdet i 
forbundet og at hun gerne vil være med til at påvirke den fremtidig udvikling. 
 

Emma A. Heidemann: Ønsker genvalg fordi hun gerne vil arbejder mere med den sociale 
mediestrategi i forbundet. Hun ønsker desuden at være med til at kvalitetssikre 
undervisningsområdet og har dertil en del erfaring fra sit arbejde i Aarhus Viking SUP.  
 
Kristoffer Kristensen: Kristoffer har arbejdet i en del år som surf instruktør og tidligere som 
kajakinstruktør. Han har meget fokus på sikkerhed og har også tidligere været livredder. Han har 
også arbejdet med events og vil derfor kunne bidrage til dette arbejde.  
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Kandidaterne stillede op til følgende poster: 
 

Kandidaterne stiller op til følgende poster                     Kategori                   
 Valgperiode 

Næstformand Katrine Kock Frandsen Foreninger 2022-2024 

Bestyrelsesmedlem Emma A. Heidemann Foreninger 2022-2024 

Bestyrelsesmedlem Kristoffer Kristensen Foreninger 2021-2023 

Kasserer Ledig Foreninger 2022-2024 

Bestyrelsesmedlem Ledig Skoler/institutioner 2022-2024 

 

Da der ikke var nogen former for kampvalg, blev både Katrine, Emma og Kristoffer valgt ind i 
bestyrelsen. 
 

10. Fastsættelse af årsmøde 2023 

Bestyrelsen havde besluttet at årsmødet i 2022 skulle afholdes online, men var nysgerrige på om det 
online format skulle fastholdes eller om man igen skulle forsøge at afvikle et fysisk årsmøde. Det 
sociale og at kunne se hinanden i øjnene kan være rigtig givende, og omvendt kan det online format 
sikre at flere kan være med og der bruges ikke mange timer på transport. 
 
Inputs fra repræsentantskabet 

Kim Geisler, Løkken Surf Klub: “Det er rigtig fedt at det kan gøres online. I Løkken Surf Klub kan man 
deltage både fysisk og online på en generalforsamling så en kombination er en mulighed. Men 
fordelen ved en bred repræsentation er vigtigt, hvilket man formentlig i højere grad vil opleve 
online. Transporten og fridage er en stor udfordring for alle” 
 
Fra chatten: Mange udtrykker sig positiv omkring det online format. 
 

11. Eventuelt 

Michael Lindberg orienterede kort om: 
 
Opmærksomhed på at få alle foreninger med ind på forbundets nye medlemsplatform. Det tager tid 
både for foreningerne og for forbundet at arbejde med den nye medlemsplatform, men på sigt vil 
det gavne både foreninger og forbund da det er her foreningerne, selvorganiserede mv. vil få 
målrettet indhold. 
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Der opfordres til at følge med på www.dsrf.dk hvor alle datoer for events, uddannelser og clinics 
fremgår. Ligeledes opdateres der løbende med relevant indhold på forbundets Facebook side: 
https://www.facebook.com/surfraft/  
 
Opmærksomhed på at sætte kryds i kalenderen fra d. 27. august - 4. september hvor der afvikles 
EUROSUP (Europamesterskabet i SUP) i Hvide Sande. Der vil være aktiviteter for både udøvere, 
tilskuere og instruktører. 
 
Afslutning 

Efter at have afsluttet punktet eventuelt rundede dirigenten af og Jakob Færch takkede 
repræsentantskabet for tilstedeværelsen og interessen i forbundet. 
 

 
Underskrifter 
 
Dato: 7. april 2020 
 
Dirigent        Referent  
 
__________________________     _________________________ 
Casper Mortensen      Sofie Hammelsvang 
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