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(KB), Bjarke Voetmann (BV), Claus Jokumsen (CJ), Nikolaj Vang (NV), Michael Lindberg (ML), 
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Afbud: CS 
Ordstyrer: JF 
Referent: ML 
 

1. Godkendelse af dagsorden (punkter til eventuelt) 
a. Dagsorden godkendt 
b. Punkter til eventuelt 

i. CJ har spørgsmål til de kollektive idrætsforsikringer 
 

2. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer og kort præsentationsrunde 
a. JF bød velkommen til Nikolaj Vang og Claus Jokumsen som nye 

bestyrelsesmedlemmer i DSRF og anerkendte samtidig de aftrådte 
bestyrelsesmedlemmers engagement i DSRF. JF udtrykte at han håber, at det nye 
blod i bestyrelsen kan være med til at fortsætte udviklingen af DSRF. 
 

b. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem præsenterede sig selv, deres kompetencer og 
interesseområder. 

i. JF er bosat i København og har 25 års erfaring med udviklingen af 
idrætsmiljøer. JFs kompetencer ligger på det idrætspolitiske og 
organisatoriske og det er de områder JF særligt vil arbejde med i 
bestyrelsen. 
 

ii. CJ vil gerne bruge sine kompetencer og sin geografiske placering (Klimøller) 
til at udbrede kendskabet til DSRF og forankre forbundet i bl.a. Klitmøller og 
omegn, særligt i det selvorganiserede surfmiljø. CJ er desuden kraftigt 
involveret i hele organiseringen og afviklingen af Danish Surf Tour. 
 

iii. NV er bosat på Nordfyn og arbejder til daglig som skoleleder og har 
desuden et stort kendskab til hele efterskoleområdet. NV vil gerne bruge 
sine kompetencer til at udbrede kenskabet til surfing og SUP på skole- og 
ungdomsområdet. 
 

iv. AC: AC er bosat i Klitmøller og har kompetencer inden for event og sponsor 
området. Hun har haft den del som ansvarsområde i forbundet tidligere, men 
har qua opstart af egen eventvirksomhed svært ved at se sig ind i dette 
område i DSRF pga. eventuelle interessekonflikter. AC er derfor i proces 
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med at finde ud af hvor hendes kompetencer passer ind i bestyrelsens 
arbejde. 

 
v. KB: KB driver flere forretninger i Løkken og har kompetencer inden for det 

kommercielle (surfskole, surfbutik,), men har også senest startet en lokal 
surfklub i Løkken. Han har travlt med sin forretning men vil bruge sine 
kompetencer ift. udviklingen af koncepter ol. som berører det 
selvorganiserede miljø. 
 

vi. BV: Bjarke er bosat på Sjælland og er uddannet lærer. Han har, ligesom NV, 
fokus på og interesse for udviklingen af DSRFs aktiviteter i regi af skole- og 
ungdomsuddannelsesområdet. 
 

vii. MB: MB blev ansat 1. marts i forbundet og har en baggrund som 
idrætskandidat og fysioterapeut. Han har arbejdet med sportpsykologisk 
rådgivning for atleter og forbund, men har også berørt andre fagområder 
som branding, markedsføring m.v. MB har primært ansvar for talent og elite 
strategien i forbundet, men løser også en lang række af andre ad-hoc 
opgaver. 
 

viii. ML: ML leder fortsat STOKED projektet og har det overordnede ansvar for 
størstedelen af de aktiviteter og projekter der arbejdes med i forbundet.   

 
3. Drøftelse af bestyrelsens arbejdsområder og opgavevaretagelse, herunder nuværende 

opgavefordeling og justering fremover. 
a. JF indledte med at fortælle at det er vigtigt at DSRF fortsat har en arbejdende 

bestyrelse, da der er utrolig mange arbejdsopgaver som skal løftes. 
Bestyrelsesmedlemmer skal have mulighed for at arbejde frit med konkrete 
arbejdsopgaver og der skal sikres et godt flow og en god arbejdsgang, som ikke 
skaber flaskehalse. Hertil skal der sikres et mere struktureret bestyrelsesarbejde, 
som sørger for at opgaver ikke falder ned mellems stolene. 
Øvelsen ved det nærværende bestyrelsesmøde er at få italesat interesseområder 
som vil tage udgangspunkt i en senere fordeling af arbejdsopgaver 

 
i. NV: Nikolaj fortalt om sit virke som skoleleder og sin indgang til 

ungdomsuddannelser og mulighederne for at lave samarbejder med 
skolerne i Danmark. NV har tidligere arbejdet med unge i regi af rugby 
forbundet og vil gerne overføre de erfaringer til DSRF. 
 

ii. AC: AC kommentere først på vigtigheden i at være synlige i hele miljøet som 
forbund og at det derfor var vigtigt at der var ”trafik” til vestkysten fra 
København. Dernæst fortalte AC at hun havde startet egen virksomhed og 
derfor i øjeblikket var ved at finde sit ståsted ift. arbejdsområder i 
bestyrelsen. Primært med henblik på at hun ikke ønsker at skabe 
interessekonflikter mellem forbundet og egen virksomhed.  
 

iii. JF: JF nævnte sit arbejdsfelt som vil være meget centreret omkring det 
politiske, særligt efter at DSRF er kommet ind i DIF. JF er inviteret til at 
deltage i mange møder og forum hvor der sparres på tværs af forbund qua 
DSRFs optagelse i DIF. Den del optager en del tid. Samtidig er der fortsat 
meget arbejde omkring den verserende SUP-sag, både nationalt og 
internationalt. 
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JF er yderligere en del inde over fundraising og facilitetsarbejdet i forbundet. 
 

iv. KB: KB nævner at han har meget fokus på sin forretning i North Shore Surf 
hvilket tager meget af hans tid. Han vil gerne arbejde for at tænke løsninger 
for hvordan det kommercielle kan understøtte udviklingen i DSRF. 
 

v. BV: BV fortæller at han gerne vil have fokus på skole og ungdomsområdet 
ift. aktiveringen af unge i sporten. Det vil være oplagt at NV og BV tager 
denne opgave sammen.  

 
4. Planlægning af bestyrelsesmøder 2018 og 2019 

a. ML kom med et oplæg til hvordan vi fremadrettet bør få planlagt bestyrelsesmøder 
som vil være en kombination af online og fysiske møder. Det er vigtigt at 
bestyrelsen mødes fysisk og får arbejdet koncentreret med opgaverne i forbundet. 
Der foreslås et setup hvor der afholdes ca. 6-7 møder om året + et årsmøde inkl. 
bestyrelsesmøde. Bestyrelsen får oversigt tilsendt. 
 
Udover bestyrelsesmøder nævnte ML at det er vigtigt at bestyrelsen og 
sekretariatet begynder at se mere konkret på en udvalgsstruktur og hvem der bør 
drages ind i diverse udvalg jf. forbundets vedtægter og den strategi der er indgået 
med DIF. 
 
NV kommenterede dertil at det er vigtigt at vi får identificeret hvad det er vi skal 
rekruttere personer til. 
 
JF svarede at dette også lå som en del af stratgien ift. udarbejdelse af 
kommissorium for de enkelte udvalg m.v. 
 

5. Orientering om bevilling fra IOC Solidarity Funding til DSRF Strategi Spor 3 
a. ML orienterede bestyrelsen om at DSRF har modtaget, i første omgang $20.000, fra 

IOC Solidarity Fonden, til at arbejde med DSRFs strategiske spor 3 i 2018. ML 
sendte på opfordring af DIF en ansøgning til fonden tilbage i februar/marts og der 
kom fornylig svar om at ansøgningen var gået igennem. Der var søgt om $40.000, 
men fonden havde i mellemtiden ændret deres holdning til at fordele midlerne og 
derfor forventes det, at DSRF vil modtage $20.000 i 2018, $20.000 i 2019 og 
$10.000 i 2020. DIF står for ansvaret om at søge igen i 2019 og 2020 for at 
modtage de resterende penge. 
 
Pengene er allokeret til at arbejde med DSRFs strategispor 3 som omhandler en 
professionalisering af organisationen. Det betyder at pengene primært skal bruges 
på bestyrelses- og udvalgsarbejde, og herunder involveringsprocesser som vil øge 
professionaliseringen i forbundet samt udviklingen af aktiviteter. 
 

6. Beslutning omkring DIFs Initiativpuljeprojektet ‘SURF BUDDY.  
a. ML fortalte kort om projektet og på hvilket grundlag pengene til projektet var blevet 

søgt. Projektet handler i korte træk om at skabe en digital løsning (Applikation) som 
skal supportere et socialt fællesskab for surf, SUP og white water udøvere. 
Herunder tænkes der en lang række af praktiske og administrative løsninger, som 
vil komme surfere og DSRF tilgode. 
 
CJ nævnte at han synes man skulle være meget opmærksom på hvilke løsninger 
og produkter man arbejder med i en kommende digital løsning. Flere i kernen af det 



 

Dansk Surf & Rafting Forbund er specialforbund i Danmark for sportsaktiviteterne surfing, stand up paddle, rafting, prone 
paddleboarding, surf boat, riverboarding samt sikkerhed og redning i strømmende vand. 

danske surfmiljø har udtrykt at de er bekymrede for at fx en spotguide vil kunne 
ødelægge nogle af de værdier der ligger i surfsporten. 
 
NV fortalte at han mente det blot krævede den rette tilgang til udviklingen af 
produktet og refererede den online løsning indenfor kitmiljøet: kitemekka. Her havde 
man også oplevet en vis skeptisk, men med en organisk og stødt stigende udvikling 
var det blevet et værktøj som mange nu anvendte.  
 
ML nævnte dernæst at det ansøgte beløb (700.000 kr.) for at kunne realisere 
projektet var blevet bevilget af DIFs bestyrelse på deres seneste bestyrelsesmøde. 
Bestyrelsen har dog stillet en række betingelser for at DSRF kan modtage 
bevillingen. 

 
En af betingelserne er at DIF kræver at projektet udvikles i samarbejde med ét eller 
flere andre forbund. En anden betingelse er at såfremt projektet indeholder noget 
omkring SUP sporten så kræver DIF, at der samarbejdes med enten Dansk Kano & 
Kajak Forbund eller Dansk Sejlunion (eller begge) om udviklingen af projektet. 
Derudover foreslår DIF at der etableres en ”teknisk gruppe” og der stilles desuden 
spørgsmål til hvem der ejer den data som applikationen vil skabe. 
 
ML nævnte i den forbindelse at betingelsen om at skulle samarbejde med andre 
forbund om selve udviklingen af en applikation var den største udfordring. Det 
skyldes alene at adskillige appudviklere, professorer inden for it og andre it 
erfaringer peger på at nye it-løsninger skal udvikles smalt for dernæst at bredes ud - 
og ikke omvendt. 
 
Bestyrelsen vendte de forskellige udfordringer for de betingelser som DIF har lagt 
ned over projektet. MB kommenterede at problematikkerne kunne placeres på to 
ben; Processen og produktet. Han mener at processen ved at skulle inddrage flere 
forbund/personer i udviklingen vil skabe en dårligere og mindre agil 
udviklingsproces. Dernæst mener han at chancen for at stå med et mindre godt 
produkt ved afslutning af projektet vil være større og der bør derfor stilles spørgsmål 
til om vi vil løbe denne risiko. 
 
JF kommenterede på indstillingsarbejdet i DIF og mente, at det var en fejl at 
projektet ikke var blevet indstillet som beskrevet, men at DIFs administration havde 
taget styrring på hvilke betingelser der skulle ligges ned over projektet. 
 
På baggrund af kommentarerne i bestyrelsen vil der blive udarbejdet et svar til DIFs 
administration og bestyrelse hvori udfordringer og muligheder for at realisere 
projektet vil blive beskrevet. 

 
7. Strategi Aftale med DIF. Indhold og det videre arbejde. 

a. JF snakkede kort om den strategiaftale som DSRF har indgået med DIF. Hensigten 
er at alle bestyrelsesmedlemmer får tilsendt strategien på ny, hvori der denne gang 
vil være highlightet 1) de områder som vi allerede er i mål med, 2) de områder vi 
skal være opmærksomme på (knytter sig særligt til 2018) og 3) de områder som vil 
være relevante at få bestyrelsesmedlemmer tilknyttet.  
 
ML nævnte kort at der d. 22. Juni er planlagt årlig midtvejsevaluering med DIF 
omkring opfyldte mål i strategien. Det vil derfor være relevant at have ovenstående 
klarlagt før mødet. 
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8. Eventuelt 
a. Idrættens forsikringer  

i. CJ spurgte kort ind til om NASA i forbindelse med skolesamarbejder og 
lignende var forsikret. ML nævnte at det skulle tjekkes efter på 
www.idraettensforsikringer.dk hvor det er muligt at se de forskellige 
kollektive forsikringer, policer, dækning m.v. 

b. Kommunikation og mediestrategi 
i. Der kom et ekstra punkt til eventuelt, da CJ spurgte ind til om forbundet ikke 

skulle arbejde mere med en mediestrategi. Dette med henblik på at få flere 
af de mange gode historier ud. 
 
Der var bred enighed om at det var en god idé, men at selve formen på 
hvordan det skulle føres ud i livet ikke var helt veldefineret. 


