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REFERAT 
 

Bestyrelsesmøde i Dansk Surf & Rafting Forbund 
 

ONLINE VIA ZOOM 
 

DATO: 30/6 - 2021 
TID: 20.00 – 22.00 

 
 
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) 
 
Referent: ML 
 

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

 
2. Bestyrelseskalender 

a. JF fremlagde en bestyrelseskalender med henblik på kommende bestyrelsesmøder.  
 

3. EM SUP 2022 
a. JF gav en kort status på EUROSUP 2022. Sport Event Danmark har givet en eventual 

forpligtelsesgodkendelse og der er god dialog med Ringkøbing Skjern-Kommune. KKF har gennem 
Waterz en løbende dialog med kommunen og efter et møde med Borgmesteren, hvor også ML 
deltog, har kommunen bekræftet at de ser meget positivt på EM. Økonomi m.v. skal godkendes ifm. 
kommunens budgetforhandlinger efter sommeren og der forventes en afgørelse omkring 
september. 

 
4. DIF Administration, tilbagemelding på strategi 2022-2025 

a. Der er modtaget tilbagemelding fra DIFs administration hvis anbefalinger går på at indstille DSRFs 
strategiaftale til en mindre økonomi end det ansøgte og der er derfor nu behov for at der gennem 
høringsprocessen frem mod midt august bliver arbejdet med et oplæg til DIFs bestyrelse, som kan 
udfordre administrationens indstilling. JF og ML vil henhover sommeren udarbejde et høringssvar. 
 

b. Det er forventeligt at den nye strategiaftale med DIF fra 2022-2025 vil åbne op for nye ansættelser i 
forbundet. Dels arbejdes der med at sikre ansættelser til talent- og elitearbejdet men også den nye 
strategiske satsning på børne- og unge området samt foreningsudviklingsområdet. Så snart den 
endelige strategi godkendes vil sekretariatet se ind i de mulige ansættelser. 

 
5. DSRF Sekretariat, beslutning om hvor vi skal bo i perioden 2022 til DIFs ombygning er færdig 

a. Problemstilling: Idrættens Hus står overfor en omfattende ombygning, som af flere omgange er 
blevet udskudt. Det står dog klart at ombygningen skal ske indenfor 1-2 år og i den forbindelse skal 
forbundene i Idrættens Hus genhuses i andre kontorbygninger eller i ”containerby” i Brøndby. 
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Udover den forstående ombygning er DSRF udfordret på de nuværende kontorfaciliteter ift. antal af 
m2, da kontorlokalerne rent kapacitetsmæssigt ikke kan håndtere flere ansatte.  
 

b. Bestyrelsen diskuterede mulige scenarier og bad sekretariatet om at udarbejde et oplæg til et 
optimalt setup for nye lokaler og en eventuel ny loaktion for DSRF. 

 
6. Status på samarbejde med Team Danmark om den dansk-australsk surfer 

a. DSRF fik i maj 2021 godkendt et initiativpulje projekt med henblik på onboarding af en dansk-
australsk surfer fra september til december 2021, som forløber til igangsættelsen af DSRF talent og 
elite arbejde i forbundets nye strategi fra 2022-2025. 
 

b. JF informerede bestyrelsen om, at det fremadrettede arbejde ville skulle gå på, at have en tæt dialog 
med DIF, Team Danmark og Isabella med henblik på at planlægge et kommende Team Danmark 
samarbejde. Der planlægges desuden møder med den dansk-australske surfer i efteråret. 

 
7. Præsentation af Cold Hawaii Skate n Surf 

a. JF præsenterede kort tankerne bag et nyt projekt i Hanstholm, hvor forbundet er gået i dialog med 
en lokal forening, Cold Hawaii Skate, som har interesse i at etablere lokale skatefaciliteter. Dialogen 
går på, at arbejde for en facilitet hvor surf og skate sporten kan smelte sammen på en lokation tæt 
ved nogle af Danmarks bedste surfspots. Projektet er fortsat i sin spæde start og sammen med den 
lokale forening er der også dialog med Thisted Kommune og rådgivere fra virksomheden 
Glifbjerg+Lykke. 

 
8. Plan for præsentation af New Wave i august 

a. ML informerede bestyrelsen om at der planlægges en præsentation af forbundets nye strategi, NEW 
WAVE 2021-2028 efter sommerferien. Præsentation gøres tilgængelig på www.dsrf.dk/newwave og 
skal være et fast referencepunkt for forbundets fremadrettede arbejde. 

 
9. Eventuelt 

a. Ingen punkter til eventuelt. 


