
Dansk	  Surf	  &	  Rafting	  Forbund	  
Generalforsamling	  2015	  

	  
Lørdag	  den	  13/6-‐2015	  kl.	  17:00	  –	  18:00	  

Amager	  Strandpark,	  Den	  Blå	  Foreningsby	  ved	  Øresundstien	  
	  

DAGSORDEN	  
	  

1. Valg	  af	  dirigent	  
2. Kontrol	  af	  stemmeberettigede	  
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:	  

a) Fastsættelse	  af	  kontingent	  til	  DSRF	  
9. Behandling	  af	  indkomne	  forslag	  	  
10. Valg:	  	  

a) Formand	  hvert	  2.	  år:	  i	  ulige	  år	  	  
i. Formand	  Jakob	  Færch	  på	  valg,	  er	  villig	  til	  genvalg	  	  

b) Næstformand	  hvert	  2.	  år	  i	  lige	  år	  
i. Casper	  Steinfath	  er	  ikke	  på	  valg	  	  

c) Kasserer	  hvert	  2.	  år:	  i	  lige	  år	  
i. Michael	  Lindberg	  er	  ikke	  på	  valg	  	  

d) 1	  medlem	  for	  2	  år	  i	  lige	  år	  og	  2	  medlemmer	  for	  2	  år	  i	  ulige	  år	  	  
i. Simon	  Brucz	  er	  ikke	  på	  valg	  
ii. Christian	  Gøbel	  er	  på	  valg	  	  
iii. Lars	  Bjerregaard	  er	  på	  valg	  	  	  

e) Repræsentant	  for	  private	  medlemmer	  vælges	  hvert	  år	  	  
i. Mads	  Halse	  er	  på	  valg	  	  	  

f) Repræsentant	  for	  skoler,	  institutioner	  og	  eventorganisationer	  vælges	  hvert	  år	  	  	  
i. Position	  ledig	  	  

g) Suppleant	  til	  bestyrelsen	  for	  2	  år	  i	  ulige	  år	  
i. Kasper	  Brix	  på	  valg	  	   	  

h) Registreret	  eller	  statsautoriseret	  revisor	  i	  lige	  år	  
i. Bestyrelsen	  anbefaler	  genvalg	  til	  revisor	  Jakob	  Bang	  	  

i) Valg	  af	  formænd	  til	  øvrige	  udvalg	  
i. Interesserede	  kontakter	  bestyrelsen	  løbende	  

11.	  Fastsættelse	  af	  sted	  for	  næste	  ordinære	  repræsentantskabsmøde.	  	  
12.	  Eventuelt	  


