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Dansk Rafting Forbund 
 

Referat af ordinær generalforsamling 2013 
 
 
Dansk Rafting Forbund (DRaF) afholdte søndag d. 24. Februar kl. 17.00 ordinær 
generalforsamling. 
På generalforsamlingen var følgende tilstede: Jakob Færch, Casper Mortensen, Nikolaj 
Clausen og Michael Lindberg. 
_____________________________________________________________________ 
 
Dagsorden var iflg. indkaldelse: 
 
1. Valg'af'dirigent.'
2. Valg'af'referent.''
3. Behandling'af'indkomne'forslag'fra'bestyrelsen'til'beslutning;'

a. Navneændring'fra'Dansk'Rafting'Forbund'til'Dansk'Surf'&'Rafting'Forbund.'
b. Vedtægtsændringer.'

4. Fastlæggelse'af'budget'og'kontingent'for'Dansk'Surf'&'Rafting'Forbund'2013''
5. Valg'af'3'medlemmer'fra'raftingklubber'til'bestyrelsen'

a. Jakob'Færch'(RCC)'stiller'op'til'posten'som'formand''
b. Michael'Lindberg'(RCC)'stiller'op.'
c. Simon'Brucz'(SUPO)'stiller'op''

6. Valg af 3 medlemmer fra surfklubber til bestyrelsen  
a. Christian Gøbel (Surfklubben NASA) stiller op  
b. Lars Holm Bjerregaard (Hvide Sande Surfklub) stiller op  

7. Valg af 1 repræsentant fra private medlemmer til bestyrelsen 
a. Mads Lauberg Halse (Surfwave Arhus) stiller op 

8. Valg af 1 repræsentant fra skoler, institutioner og eventorganisationer til bestyrelsen 
a. Ingen opstillede kandidater  

9. Eventuelt. 

 
 
Formand Jakob Færch (JF) bød velkommen hvorefter selve generalforsamlingen startede. 
 
Ad 1. Valg af dirigent 
Nikolaj Clausen (NC) blev på bestyrelsens indstilling enstemmigt valgt som dirigent. 
 
Ad 2. Valg af referent 
Michael Lindberg (ML) blev på bestyrelsens indstilling enstemmigt valgt som referent. 
 
Ad 3. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen til beslutning 
 

a) Navneændring fra Dansk Rafting Forbund (DRaF) til Dansk Surf & Rafting 
Forbund (DSRF). 
JF fremlagde forslaget om ændringen af forbundets navn. Han informerede om den 
nuværende situation i DRaF og om udviklingen over de seneste 2 år, hvor tankerne i 
forbindelse med udviklingsprojektet, CWWP, har været med henblik på en 
kombinationen af rafting og surfing i ét forbund. 
Han fortalte om de seneste 5 mdr. arbejde i forbundet, som har været essentielle for 
etableringen af et bæredygtigt fundament for udviklingen og 
ændringen af DRaF til DSRF. 
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Klubberne SUP Odense (SUPO) og Ålborg Rafting Klub havde pr. brev stemt ja for 
forslaget. 
 
Casper Mortesen (CM) stillede spørgsmålstegn ved hvorfor navnet var landet på 
Dansk Surf & Rafting Forbund og ikke Dansk Rafting & Surf Forbund. JF forklarede 
at ordstillingen, beskrivelsen og lyden af navnet var årsagen til at valget faldt på 
Dansk Surf & Rafting Forbund. 
Der var ingen andre bemærkninger og forslaget om ændringen af forbundets navn 
blev enstemmigt vedtaget. 
 

b) Godkendelse af vedtægtsændringer 
Formanden fremlagde de overordnede ændringer for vedtægterne. Herefter 
gennemgik han de enkelte paragraffer i vedtægterne en for en til godkendelse. 
 
CM spurgte indtil hvordan forholdet var mellem European Surfing Federation (ESF) 
og International Surfing Federation (ISA) og om hvorvidt DSRF behøvede 
medlemskab hos begge internationale forbund. JF forklarede at deltagelsen i de 
europæiske mesterskaber krævede medlemskab i ESF og at der allerede på 
nuværende tidspunkt var stor opbakning fra surf miljøet ift. deltagelsen i disse 
mesterskaber. Det med henvisning til, at medlemskab i ESF ville være gavnligt for 
forbundets popularitet blandt surferne. 
 
NC stillede forslag til at der i vedtægterne indgik en paragraf om vedtægtsændringer 
med udgangspunkt i følgende: 
§ 25. Beslutning om ændring af DSRFs vedtægter kan kun foretages på et 
repræsentantskabsmøde, hvor mindst 4/5 af repræsentanterne stemmer for 
forslaget. 
Forslaget blev imødegået og taget med som punkt i de endelige vedtægter. 
 
JF noterede at det i vedtægterne også ville fremgå tydeligere at 
bestyrelsesmedlemmer ikke ville kunne være ansat og lønnet i sekretariatet eller som 
instruktører i forbundet. 
 
Vedtægtsændringer blev enstemmigt godkendt.  

 
Ad 4. Fastlæggelse af kontingent og budget for Dansk Surf & Rafting Forbund 2013. 
JF fremlagde forslaget til kontingent for medlemstyper i DSRF og budgettet for DSRF 2013 
og fortalte hvordan indtægter og udgifter hang sammen. En forudsætning for indtægterne er 
foreningernes indmeldelse i forbundet og muligheden for sponsorater i et mindre omfang. 
ML stillede spørgsmålstegn til den forholdsvis lave kontingentsat og hvorfor dette ikke var 
højere. JF fortalte at kontingentet var lavt sat for at skabe interesse for DSRF og derved sikre 
en stigning i medlemstal i forbundets start. 
 
Budgettet blev enstemmigt godkendt. 
 
5. Valg af 3 medlemmer fra Raftingklubber til bestyrelsen 
JF og ML havde udarbejdet et forslag til den nye bestyrelse. Jf. vedtægterne §8 stk. 2, som 
blev godkendt under (ad. 3) krævede den nye bestyrelse 3 medlemmer med forankring i 
rafting miljøet og 3 med forankring i surf miljøet. 
Fra rafting klubberne stillede følgende op: 

a. Jakob'Færch'(RCC)'
b. Michael'Lindberg'(RCC)'
c. Simon'Brucz'(SUPO)'
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'
Alle'blev'enstemmigt'valgt'ind'i'bestyrelsen.'
'
6. Valg af 3 medlemmer fra surfklubber til bestyrelsen 
Fra surf klubberne stillede følgende op: 

a. Christian Gøbel (Surfklubben NASA) 
b. Lars Holm Bjerregaard (Surfklubben Hvide Sande) 

Alle'blev'enstemmigt'valgt'ind'i'bestyrelsen.'
'
7. Valg af 1 repræsentant fra private medlemmer til bestyrelsen 
Fra'private'medlemmer'stillede'følgende'op:'

a. Mads Lauberg Halse (Surfwave Arhus)'

Mads blev enstemmigt valgt ind i bestyrelsen. 
 
10. Valg af 1 repræsentant fra skoler, institutioner og eventorganisationer til 

bestyrelsen 
a. Ingen stillede op. 

 
11. Eventuelt 
Der var ingen punkter til eventuelt. 
 
Der var ikke flere kommentarer eller bemærkninger og dirigenten hævede således 
generalforsamlingen kl. 19.30 idet han takkede for god ro og orden. 
 
 
 
Underskrifter 
 
 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Nikolaj Clausen, dirigent    Michael Lindberg, referent 
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