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REFERAT 
 

Bestyrelsesmøde i Dansk Surf & Rafting Forbund 
 

ONLINE VIA ZOOM 
 

DATO: 30/1 - 2021 
TID: 11.00 - 16.00 

 
 
Deltagere indkaldt: Jakob Færch (JF), Katrine Kock Frandsen (KKF), Claus Jokumsen (CJ), Olli Fischer (OF), 
Emma Augusta Heidemann (EAH), Carsten Sørensen (CS), Ulrikke Jensen (UJ) 
 
Deltagere fra sekretariatet: Michael Lindberg (ML), Sofie Hammelsvang (SH) 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden (punkter til eventuelt) og referat 
a. Dagsorden og referat godkendt. Ingen punkter til eventuelt. 

 
2. Status fra sekretariatet 

a. Økonomi 2020 
i. ML gav en kort status på økonomien i forbundet. Som udgangspunkt har DSRF en sund 

økonomi, som dog også lige nu er båret af indtægten fra to store fondsprojekter (STOKED 
SUSTAIN og FRI PÅ VANDET). Projekterne er med til at sikre ansættelser i forbundet og ikke 
mindst mulighederne for at igangsætte en masse aktiviteter til gavn for udviklingen af surf 
og SUP i hele landet. 
 
Grundet covid-19 har der været en række aktiviteter i relation til de to projekter som ikke 
har kunne gennemføres i 2020. For midler, som vedrører STOKED SUSTAIN projektet, vil der 
derfor i årets regnskab figurere et stort positivt  
 

ii. Al materiale indleveres til revisionen den 12. februar således et godkendt regnskab senere 
(start marts) kan sendes ud til medlemmerne forud for Årsmødet 2021. 
 

b. Medlemsregistrering 2020 
i. ML viste de præliminære tal, som viser at forbundet vækster med hele 15 nye foreninger og 

et medlemstal som forventes at ramme omkring 4.000 (flere foreninger mangler fortsat at 
indberette deres medlemstal) hvilket svare til en vækst på ca. 40%. 

ii. JF tilføjede at andre ”vandforbund” ikke ser ud til at have samme vækst og vi kunne meget 
vel gå hen og blive et af de forbund som relativt har vækstet mest i DIF i 2020. 

iii. Det blev påpeget, at så længe medlemstallet er af afgørende betydning for både støtten fra 
DIF men også set i relation til en række politiske diskussioner, så er det vigtigt at der bruges 
ressourcer på at få alle medlemstal indberettet. Offentliggørelsen af de endelige 
medlemstal sker omkring den 1. april. 

iv. OF spurgte ind til data omkring total deltagelse i sporten. JF svarede at syddansk universitet 
har lavet en ny undersøgelse som formentlig vil vise en stor fremgang (op imod 3,1 – 3,2% 
af befolkningen) hvilket indikere at foreningsdeltagelse fortsat er relativt lav og at der 



 

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. 

dermed er et stort potentiale for at få flere medlemmer som enten melder sig ind i en 
forening eller bliver individuelt medlem af forbundet. 

 
c. Aktiviteter 2021 

i. ML gav en kort status på udvalgte kommende aktiviteter i 2021. Der arbejdes med 
udgangspunkt i at der lempes på covid-19 restriktionerne omkring sommeren og derfor vil 
mange aktiviteter være placeret omkring sommeren eller efter sommeren. Der arbejdes 
dog selvfølgelig også med plan b-c-d osv. ift. den vedvarende udfordring med pandemien. 
 

ii. Der vil blive afviklet 3 surf tour stop og 1 Danmarksmesterskab. Der har været en feedback 
fra det danske surf miljø om at for mange udenlandske deltagere fyldte pladserne på surf 
touren op, og derfor prøver vi at prioritere at få flere danske surfere til at deltage. 

 
iii. SUP touren får 5 stops (Odense, Bellevue, Silkeborg, Stevns og Hvide Sande). Eventen i 

Hvide Sande bliver samtidig med Eurotour. Som noget nyt indarbejdes der et juniorformat 
på alle stops og fun-race bliver til social paddle event med mindre fokus på 
konkurrenceelementet. 

 
iv. Der er allerede planlagt 15-20 uddannelser inkl. nye ”Clinics”, som er kompetencegivende 

kurser. Sidstnævnte har der været stor efterspørgsel på i miljøet. 
 

v. I februar lanceres ”Clean” konceptet, hvor vi ønsker at få foreningerne til at tage del i 
bæredygtighedsagendaen og bl.a. organisere clean-ups på de danske strande, havne m.v. 

 
vi. Nyt SUP & Surf 365 katelog er sendt ud til foreningerne med henblik på at inspirere til 

aktiviteter som kan styrke foreningslivet og forankringen af medlemmer. 
 

vii. I foråret lanceres ”BEACHLIFE” som er et nyt aktivitetskoncept der skal være med til at 
skabe liv rundt om foreningernes hovedaktiviteter (surf og SUP).  

 
d. Ny medlemsplatform 

i. I STOKED SUSTAIN projektet er der afsat midler til udviklingen af en ny medlems-, 
uddannelses- og aktivitetsplatform med henblik på dels at lette administrationen i 
forbundet, men i høj grad at skabe et bedre (online) univers omkring forbundets 
medlemmer med mulighed for bedre videndeling, udvikling og forankring. 

ii. ML gennemgik den nye medlemsplatform som fremadrettet vil skulle bruges af alle 
medlemsskabstyper i DSRF. Der startes ud med selvorganiserede hvorefter foreninger, 
skoler og virksomheder også introduceres til platformen. 

1. CS spurgte ind til om medlemskaber bliver automatisk fornyet. ML forklarede at 
det var en af de centrale elementer i at få lavet platformen, således det 
administrative arbejde i forbundet lettes. Der vil dog selvfølgelig komme en 
advisering til medlemmet om fornyelsen. 

 
3. Årsmøde 2021 

a. DSRFs Årsmøde er planlagt til den 27. marts. ML anbefalede, at vi på trods af corona, holder fast i 
Årsmødet og afvikler det online, da forslag om ny kontingentstruktur, ændringer i vedtægter mv. 
ville være godt at få styr på inden den nye sæson starter. Bestyrelsen bakkede op om, at holde fast i 
datoen. 
 

b. Godkendelse af vedtægtsændringer på Årsmøde 2021 
i. JF præsenterede et sæt gennemskrevne vedtægter som var sendt ud til bestyrelsen forud 

for mødet. Bestyrelsen ønsker at foretage forholdsvis mange ændringer i vedtægterne, 
hvor nogle elementer er betydelige, fx nedlægning af udvalgsstrukturen og vedtagelse om 
kontingentopkrævninger, men hvor andre også blot kan betragtes som en ”renskrivning” af 
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vedtægterne, som stammer fra 2013. Udkast til nye vedtægter sendes ud til medlemmerne 
med resten af materialet til årsmødet. 

 
c. Beslutning om ny kontingentstruktur gældende for 2022 

i. Bestyrelsen diskuterede en forslaget til en ny kontingentstruktur, som dels skal generere en 
smule mere økonomi til forbundet, men i høj grad også give foreningerne gennemsigtighed, 
lighed mellem medlemskab og ydelse samt fleksibilitet. Diskussionen blev taget op, da 
forbundet har udviklet sig fra at rådgive ca. 15 foreninger i 2016 til i dag at have over 70 
foreninger. Det stiller store krav til sekretariatet og der er behov for ressourcer til at kunne 
servicere og rådgive foreningerne. 
 
I den nye kontingentstruktur for foreninger lægges der i højere grad op til. at foreninger kan 
være medlem på forskellige niveauer / typer af medlemskab, alt afhængigt af hvad 
foreningen har af behov. Forslaget til den nye kontingentstruktur vil blive trykprøvet i 
udvalgte foreninger med henblik på, at få konkret feedback inden årsmødet. 
 
Der lægges også op til en justering af kontingentet for selvorganiserede. Fra 100,- kr. til 
150,- kr. Dels fordi over 80% i forbundets undersøgelse blandt selvorganiserede i 2020 har 
svaret, at de gerne vil betale 100-150 kr. eller mere i kontingent og dels fordi forbundet 
intensivere sin indsats for, at tilbyde flere relevante aktiviteter og medlemsfordele for 
selvorganiserede. 
 
Der vil også blive justeret på kontingentet for virksomheder, som siden 2013 har kunne 
melde sig ind for i DSRF for 400 kr. Bestyrelsen er ikke landet på det endelige forslag endnu, 
men det tilsigtes at der findes en model, som arbejder ud fra at skabe win-win situationer 
mellem forbund og virksomheder, som i højere grad vil legitimere at et medlemskab for en 
virksomhed bliver betydeligt dyrere men også betydeligt meget mere værd. 
 

ii. Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af CS, KKF, UJ og ML, som i løbet af 
februar vil arbejde videre med forslaget til den nye kontingentstruktur. 

 
b. Valg til bestyrelsen 

i. JF, OF og UJ er på valg. 
1. Både JF, OF og UJ genopstiller. UJ genopstiller som suppleant og spurgte indtil om 

det var muligt at deltage i bestyrelsesarbejdet efter behov fremfor at deltage hver 
gang. 

ii. Ledige bestyrelsesposter: 
1. Der er fortsat 2 ledige bestyrelsesposter i forbundet, da bestyrelsen jf. 

vedtægterne kan bestå af 6-8 medlemmer. Poster som er ledige er: 
a. Kasserer, som er 1-årig, da OF i øjeblikket er konstitueret kasserer. 
b. Ordinært bestyrelsesmedlem, 2-årig 

2. Bestyrelsen afventer eventuelle ansøgninger jf. fristerne for indsendelse af 
kandidatur. 

iii. JF nævnte kort at forbundet i øjeblikket også er godt med på området om at skabe 
diversitet (også kønsmæssigt) og dermed leve op til DIFs forventninger hertil. 

 
4. International eventstrategi: SUP City Denmark 2021-2024 

a. JF gav en kort status på eventstrategien. Der er fortsat god dialog med SEDK og kommunerne vedr. 
eventstrategien. Der er desuden en god dialog med ESF om at få EuroSUP til Danmark og ansøgning 
herom sendes afsted inden længe. Det er JF, KKF og ML som udbarbejder ansøgning. 

b. Første internationale event afholdes i Hvide Sande d. 4.-5. september 2020 når Eurotouren gæster 
Danmark og bliver afviklet sammen med 3. stop på Danish SUP Tour. Ringkøbing-Skjern Kommune, 
Waterz og Feriepartner bakker stærkt op omkring eventen, både organisatorisk og økonomisk. 
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5. Red Bull Midsummer Viking 
a. ML gav kort status fra de løbende møder som er blevet afholdt med Red Bull og Ole/Casper, som er 

eventmanagers på eventen. DSRF er allerede og ønsker at være meget involveret i eventen hvorfor 
forbundet både stiller med økonomi og manpower i forbindelse med en lang række opgaver. 

b. Der er pt. tilmeldt næsten 100 hold og eventen ser ud til at blive et fantastisk event for det danske 
SUP miljø. Der arbejdes med plan b-c-d osv. ift. covid-19. 

c. Bestyrelsen bakkede op om forbundets involvering i eventen. 
 

6. DIF Strategi 2018-2021 
a. Vi evaluerede vores strategiaftale med DIF på et statusmøde den 4. januar. På mødet deltog JF, ML 

og Simon Brucz. ML informerede om processen og feedbacken fra DIF. 
i. Overordnet set var der god feedback fra DIF og enighed om, at vi indtil videre er kommet 

fint igennem covid-19.  
ii. På eliteområdet skal vi i 2021 nå i mål med at få etableret endnu et talent- og elitecenter. 

iii. På bredde området går det rigtig godt. Forbundet er i stor vækst. Vi skal i 2021 prioritere at 
få lavet særlige rådgivningsforløb med foreningerne. 

iv. På organisationsområdet var der god feedback til forbundets tiltag om at få lavet en ny 
intern strategi. 

 
7. DIF Strategi 2022 – 2025 

a. ML orienterede kort om status og proces for den nye strategiaftale for 2022-2025. DIF har på et 
mødet informeret om at forbundene inddeles i fire grupper: 

i. Gruppe 1: Forbund med stort potentiale som vil få indfriet de midler de har søgt. 
ii. Gruppe 2: Forbund med stort potentiale, men som vil få et mindre beløb end det de har 

ansøgt om. 
iii. Gruppe 3: Forbund som vil modtage nogenlunde tilsvarende beløb som i tidligere 

strategiperiode 
iv. Gruppe 4: Forbund som vil få et mindre beløb end hvad de tidligere har modtaget. 

b. DSRF vil formentlig blive placeret i gruppe 2, da forbundet har et stort potentiale, men også har søgt 
betydeligt mere end ved forrige strategiperiode. Dette har været en bevidst strategi fra forbundet 
med henblik på, at opnå en så høj støtte som mulig. 

c. DIF udsender brev om ovenstående i starten af februar hvorefter processen med at få defineret 
målsætninger, procesmål m.v. påbegyndes. Bestyrelsen skal sandsynligvis i den sammenhæng 
drøfte, hvorledes en forventelig mindre støtte skal håndteres. 

d. CS spurgte ind til hvordan DIF anskuer surfsporten helt generelt og om vi DSRF bliver taget seriøst i 
denne sammenhæng. JF gav en kort redegørelse og vurderingen er, at DIF har indset sportens 
potentiale og seriøsitet, men at der fortsat skal arbejdes med, at sætte et aftryk i både DIF og dansk 
idræt generelt, for at vise surfsportens berettigelse. 

 
8. NEW WAVE 

a. Forbundet har kørt en intensiv SoMe ”kampagne” i de første 14 dage af 2021, for at få miljøet og 
medlemmernes feedback på NEW WAVE. Det har været enormt positivt at se medlemmernes 
feedback og bestyrelsen er meget tilfredse over involveringen i forbundets strategi, da mange opslag 
er blevet set i af 3-500 personer. SH og EAH præsenterede resultaterne fra SoMe kampagnen for 
resten af bestyrelsen. 

 
b. Derpå fortsatte endnu en omgang med procesarbejde omkring NEW WAVE. Denne gang diskuterede 

bestyrelsen mål og aktiviteter i små 2-mands grupper. Hensigten var at blive mere konkret og med 
udgangspunkt i miljøets feedback, at få fastsat en række mål og aktiviteter indenfor alle 
indsatsområder. 

 
c. Den interne arbejdsgrupper arbejder videre med strategien og arbejdet præsenteres på næste 

bestyrelsesmøde, hvor det er planen at de sidste justeringer foretages inden en offentliggørelse til 
årsmødet 2021. 
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9. Eventuelt 

a. Ingen punkter til eventuelt. 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes online onsdag d. 24. februar. 


