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REFERAT 
 

Bestyrelsesmøde i Dansk Surf & Rafting Forbund 
 

Søndag den 20. januar 2019 kl. 13.00 - 15.30 
 
Deltagere: Jakob Færch (JF), Caspers Steinfath (CS), Claus Jokumsen (CJ), Nikolaj Vang (NV),  
Afbud: Alicja Cupial (AC), Kasper Brix (KB), Bjarke Voetmann (BV), 
Deltagere indkaldt fra sekretariatet: Martin Bro (MB) 
Gæster indkaldt: Henrik Brandt, Idrættens Konsulenthus (www.idkon.dk).  
 
Ordstyrer: JF 
Referent: JF 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden   
 

2. Evaluering, input fra OS-weekenden 
a. Aarhus Internationale Sejlsportsportscenter fungerede rigtig godt som ramme og 

var med til at understrege seriøsiteten og ambitionen ved forbundets 
strategiarbejde, OS projektet og ønsket om at få sat skub i et større og bredere 
udvalgsarbejde.  

b. Flot deltagelse og meget stort engagement fra de fremmødte. 
c. Et meget tæt program. Oplægsholdere havde relevante og spændende bidrag til de 

forskellige områder. Fremadrettet bliver det en øvelse at finde den rette balance 
mellem eksternt input og behovet for og ønsket om at have mere tid til at snakke 
og drøfte udvalgenes opgaver igennem.  

d. Ved fremtidige arrangementer over to dage, meget gerne afveksling med 
muligheden for aktivitet, walk n talk, eller andre tiltag med fysisk indhold. 

e. Behov for at bestyrelsesansvarlige at tage styring på at få udvalgsarbejdet godt 
igang. Sikre opfølgning og koordinering internt.  

f. Der er stort behov for at mødes, da alle pr erfaring oplever at det er svært at drive 
det politiske arbejde via tlf. Skype mv.  

g. Behov for at fremtidige samlinger kombinerer historik, forankring i forbundet, skabe 
ejerslab og arbejde med de konkrete opgaver i udvalgene. 

h. Hele weekenden understregede art DSRF har behov for et overordnet arbejde med 
vision, strategi og værdisæt. Der er brug for en rød tråd i forbundsarbejdet, også 
fordi der hele tiden kommer nye folk ind i arbejdet, udvalg mv. Herudover er der 
meget stor interesse om DSRF, interesse for samabrejde, og det opleves som svært 
at prioritere og navigere uden at have 100% styr på en overordnet strategi mv.  

i. Ønske om 2-3 samlinger i løbet af 2019, såfremt OS midler hentes hjem igen. Der 
skal afsættes flere midler til transport og mødeudgifter særligt i de kommende par 
år så vi kan få udvalgsarbejdet i gang.  
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j. Udvalg peger på at der skal arbejdes på at der arrangeres en ny udvalgssamling i 
juni, måske med mere ’snakketid’ for udvalgsmedlemmerne om de konkrete 
aktiviteter og med færre eksterne oplæg.  

 
3. Kalender for 2019 og struktur for organisatorisk arbejde  

a. Årsmøde (30. marts) – MB og JF sætter dagsorden og materiale op og er ansvarlige 
for at få materiale ud inden for deadlines.    

b. Community day #1 (30. - 31. marts). Michael Lindberg har forberedt workshops og 
instruktører for lørdag den 30/3. Program er på trapperne, og kan meldes ud med 
tilmelding primo marts.   

c. OS-Dag juni. Det er usikkert om vi kan nå at få afklaring fra DIF om IOC vil bevilge 
midler til 2019 og 2020 OS projekt, men vi går i dialog med DIF om dette efter 
evaluering. Optimalt hvis vi på årsmødeweekenden kan have plan for 
udvalgssamlinger resten af året.  

d. Community day #2 (november) – opgaven ligger i breddeudvalget. Der skal arbejdes 
på en struktur for at community days fremover deles med en i østdanmark og en i 
vestdanmark, fokus på inland/flat water og fokus på surf setting.  

e. Udvalgssamlinger koordineres af udvalgene selv, der afgør behov for at mødes om 
opgaver. Det tilstræbes at lægge møde ind sammen med årsmøde weekenden, og 
prioritere udvalgsmøde parellet med workshops lørdag, alternativt søndag før 
bestyrelsesmøde.  

 
4. Evt.   

 
 
 


