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Bestyrelsesmøde i Dansk Surf & Rafting Forbund 
 

29. januar 2022, Kl. 11.00 - 15.00 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

 
REFERAT 
 
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) 
 
Afbud: Claus Jokumsen (CJ), Ulrikke Jensen (UJ) 
 
Deltagere fra sekretariatet: Michael Lindberg (ML), Morten Mørup (MM) 
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden (punkter til eventuelt) 
a. Bestyrelsen godkendte referatet af seneste bestyrelsesmøde. ML ønskede et punkt tilføjet 

til eventuelt vedr. en status på registrering af medlemmer i Centralt Forenings Register 
(CFR). 

 
2. Gennemgang og godkendelse af regnskab 2021 

a. Revisionen (EY) har i løbet af februar gennemgået forbundets økonomi og ML fremlagde 
derfor et udkast til regnskabet for 2021, som det vil blive fremlagt på årsmødet 2022. 
 
Overordnet set har DSRF haft endnu et fantastisk år, hvor der været stor tilstrømning af 
nye foreninger og medlemmer, flere deltagere på forbundets uddannelser og events og en 
generel stor folkelig interesse for surf og SUP sporten i Danmark. Der har naturligvis fortsat 
været udfordringer i relation til den verdensomspændende covid-19 pandemi ift. 
mulighederne for at afvikle en række forskellige aktiviteter, som dog ikke har givet 
udfordringer ift. DSRFs økonomi. Tværtimod er det lykkes forbundet at levere et mindre 
overskud, som er med til at skabe en fortsat stabil økonomi for forbundet. 
 
Årets resultat er således et overskud på 346.318 kr. hvilket øger forbundets egenkapital til 
936.755 kr. (egenkapitalen var efter regnskabet 2020 på 590.437 kr.). Det er dog væsentligt 
at bemærke, som det har været diskuteret på tidligere bestyrelses- og årsmøder, at 
forbundet til dels ønsker at oparbejde en tilstrækkelig egenkapital, som skal skabe en vis 
tryghed for både forbundets medlemmer og ansatte i tilfælde af utilsigtede udgifter. 
Derudover er der i forbundets to store fondsprojekter budgetteret med en 
egenfinansiering på henholdsvis 134.000 kr. (FRI PÅ VANDET) og 506.000 kr. (STOKED 
SUSTAIN), altså samlet 640.000 som skal dækkes ind via forbundets egenkapital såfremt 
alle projektaktiviteter gennemføres som planlagt. Sammenholdes denne egenfinansiering 
til projekterne med den nuværende egenkapital vil egenkapitalen efter afslutning af 
projekterne i 2023 være 296.755 kr. Bestyrelsen har ved tidligere bestyrelsesmøder 
vurderet, at en egenkapital på ca. 500.000 kr. vil være fornuftigt, hvorfor der fremadrettet 
også i mindre grad bør arbejdes på at øge egenkapitalen. 
 
DSRF har i 2021 haft indtægter på 3.902.331 kr. mod budgetterede indtægter på 5.202.300 
kr. Det mindre indtægtsgrundlag (1.299.869 kr.) skyldes dog primært en mindre udbetaling 
end det budgetterede fra Friluftsrådet og Nordea-fonden vedr. projekterne FRI PÅ VANDET 
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og STOKED SUSTAIN. Det drejer sig i alt om budgetterede udgifter på 2.800.000 for de to 
projekter, men hvor der kun er indtægtsført 1.937.827 kr. Det svarer til en afvigelse på 
total 862.172 kr. Dertil var der i 2021 budgetteret med en indtægt på 300.000 kr. fra DIFs 
initiativpulje, men det lykkes kun at rejse 200.000 kr. og dele af projektet er udskudt til 
2022 hvorfor der kun er indtægtsført 30.126 kr. De tilbageværende færre indtægter 
(167.823 kr.) skyldes primært færre indtægter på sponsorater og kommuner end forventet. 
Modsat har forbundet øget sine indtægter på bl.a. kurser og konkurrencegebyr qua den 
større interesse i forbundets uddannelser og events. 
 
På udgiftssiden har DSRF i 2021 haft udgifter på 3.539.970 kr. mod budgetterede udgifter 
på 5.178.000 kr. Det mindre udgiftsgrundlag (1.638.030 kr.) skyldes flere væsentlige 
elementer. Ligesom det er tilfældet med indtægter som relatere sig til forbundets to 
projekter, FRI PÅ VANDET og STOKED SUSTAIN, så har der på baggrund af det mindre 
indtægtsgrundlag også været tilsvarende færre udgifter i projekterne. Samlet set har der på 
de to projekter været udgifter for 1.937.827 kr. mod de budgetterede 2.491.500 kr. Det er 
en afvigelse på total 553.672 kr. 
 
Generelt er der på indtægts- og udgiftsposterne en stor afvigelse fra det budgetterede, da 
det er svært for forbundet at estimere de reelle indtægter og udgifter. Særligt i 2021 hvor 
flere aktiviteter er blevet udskudt eller ændret pga. covid-19 situationen. 

 
Med reference til endnu et år, som har været præget af covid-19, vurderes resultatet for 
2021 at være tilfredsstillende. Her refereres særligt til, at det er lykkes forbundet at komme 
igennem en meget speciel tid uden betydelige omkostninger eller særlige tab, men 
tværtimod med en betydelig vækst. 
 
Regnskabet for 2021 vil være yderligere beskrevet i ledelsesberetningen som sendes ud 
sammen med materialet til årsmødet 2022. 
 
OF spurgte ind til den budgetterede egenfinansiering i forbundets projekter og hvorvidt om 
fondene ville kræve den fulde egenfinansiering såfremt man ikke skulle lykkes med at få 
afviklet al økonomien i henhold til de forlagte budgetter. ML svarede at vi naturligvis vil gå 
efter at få afviklet det planlagt aktivitetsniveau og dermed anvende de budgetterede 
midler inkl. egenfinansieringen, men at det også har vist sig i tidligere tilfælde, at fondene 
ved færdiggørelse af projektet har accepteret en eventuel mindre egenfinansiering. ML 
fortalte yderligere at projekterne udvikler sig over tid og at man i sekretariatet er i løbende 
dialog med fondene omkring eventuelle budgetafvigelser. 
 
Bestyrelsen havde ikke yderligere bemærkninger til regnskabet. 
 

3. Gennemgang og godkendelse af budget 2022 
a. ML fremlagde udkastet til budgettet for 2022, som det vil blive fremlagt på årsmødet 2022. 

 
Forbundet vil i 2022 have et øget indtægts- og udgiftsgrundlag. På indtægtssiden 
budgetteres der med en indtægt på godt 6,3 mio. kr. hvilket i hovedtræk skyldes, at det er 
lykkes forbundet at få forhandlet en betydeligt bedre strategiaftale med DIF for perioden 
2022-2025. Forbundet hæver således strategistøtten fra 562.000 kr./året til 1.265.000 
kr./året og grundstøtten fra godt 565.000 kr. til knap 740.000 kr. Tilsvarende er der 1) 
planlagt et initiativpulje projekt med en støtte på knap 170.000 kr. fra DIFs initiativpulje, 2) 
igangsat et projekt med en støtte på 300.000 kr. fra Miljøstyrelsen Strandoprydningspulje, 
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3) indgået en partnerskabsaftale med Waterz omkring afviklingen af EUROSUP hvor der 
udbetales 350.000 kr. til DSRF og 4) budgetteret med projektmidler for godt 2,1 mio. kr. til 
afviklingen af aktiviteter i STOKED SUSTAIN og FRI PÅ VANDET. 
 
På udgiftssiden er der budgetteret med en udgift på godt 6,1 mio. kr. hvilket modsvare 
ovenstående indtægtsgrundlag. De øgede indtægter skal særligt ses i relation til den nye 
strategiaftale med DIF som indeholder en række nye indsatser i forbundet og tilsvarende 
for pkt. 1-4 i ovenstående er der udgifter som relatere sig til et initiativpulje projekt, 
ansættelse af medarbejder mhp. afviklingen af EUROSUP, aktiviteter ifm. støtten fra 
Miljøstyrelsens Strandoprydningspulje og de udgifter der er forbundet med afviklingen af 
de forskellige aktiviteter i projekterne STOKED SUSTAIN og FRI PÅ VANDET. 
 
Der budgetteres i 2022 med et overskud på 168.107 kr. hvilket vil resultere i at forbundet 
med udgangen af 2022 vil nærme sig det fornuftige niveau for en egenkapital på ca. 0,5 
mio. kr. jf. pkt. 2 i nærværende referat. 
 
Bestyrelsen havde ikke nogen umiddelbare bemærkninger til budgettet. 

 
4. Planlægning af online årsmøde 2022 

a. Rollefordeling blandt bestyrelsesmedlemmer 
i. Bestyrelsen diskuterede rollefordelingen i forbindelse med DSRF Årsmøde 2022. 

Forbundet lærte af årsmødet i 2021, at der ved afvikling af et online årsmøde er en 
række vigtige funktioner, som skal varetages af forskellige personer, således 
årsmødet kan forløbe gnidningsfrit. Der peges bl.a. på at der skal findes min. to 
personer til dels at varetage chatfunktionen og den online afstemning. 
 
JF, OF, CS og ML vil sidde sammen i Idrættens Hus i Brøndby og varetage 
funktionerne og der vil desuden blive inddraget ressourcer fra sekretariatet. 

 
b. Gennemgang af dagsorden for Årsmøde 

i. Oplæg til ændringer af DSRFs navn og vedtægter 
1. Bestyrelsen har stillet forslag til ændring af DSRFs navn og derfor er 

forbundets vedtægter blevet gennemskrevet og vil skulle godkendes på 
årsmødet 2022. ML forelagde udkastet til gennemskrivningen af DSRFs 
vedtægter som blev godkendt at bestyrelsen. 

 
ii. Bestyrelsens beretning 

1. JF gennemgik hovedlinjerne for bestyrelsens skriftlige beretning og gav 
bestyrelsen mulighed for at komme med input. Beretningen vil blive sendt 
ud til medlemmerne med resten af årsmødematerialet d. 4. marts. 

 
iii. Valg til bestyrelsen 

1. Claus Jokumsen har efter flere valgperioder i DSRFs bestyrelse besluttet, at 
træde ud af bestyrelsen. Det skyldes udelukkende mangel på tid til, at 
engagere sig i og være en aktiv del af bestyrelsen. På vegne af hele DSRF 
ønskes Claus et rigtig stort tak for sit bidrag til bestyrelsen, herunder 
særligt udviklingen af DSRFs seneste strategi, NEW WAVE, hvor Claus har 
bidraget med betydelig viden og holdninger til at denifere DSRFs dna og 
værdier. 
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Med udgangspunkt i Claus Jokumsen afgang vil der på skole/institutions 
området være en ledig plads i DSRFs bestyrelse. Det undersøges om der er 
andre nærliggende kandidater på området som kunne være interesseret i 
at overtage pladsen, som dog er betinget af at vedkommende 
repræsentere skole/institutions området. 
 
Bestyrelsen har samtidig modtaget et valgoplæg fra Kristoffer Kristensen, 
som stiller op for Løkken Surf Klub. Valgoplægget sendes ud til resten af 
medlemmerne med årsmødematerialet d. 4. marts. 

 
5. Facilitetsprojekter i DSRF 

a. Strategisk forankring og særlig fokusprojekter: Cold Hawaii Surf’n Skate, Wavepark projekt i 
Egedal, Ocean House på Prøvestenen i København. 

i. DSRF arbejder i øjeblikket med udviklingen af en række forskellige 
facilitetsprojekter. JF gennemgik den seneste udvikling inden for de forskellige 
projekter. 
 
Cold Hawaii Surf’n Skate 
I Hanstholm arbejdes der bl.a. på facilitetsprojektet; Cold Hawaii Surf’n Skate, i 
samarbejde med den lokale forening Coldhawaii Skate. Projektet går i hovedtræk 
ud på at renovere og ombygge en eksisterende bygning nordøst for havnen, tæt 
ved surfspottet ”Fiskemel”. Faciliteten skal facilitere fællesskaberne indenfor surf, 
skate og boardsport og danne rammen om fremtidige vandsportsaktiviteter i 
Hanstholm. Der er nedsat en arbejdsgruppe med lokale aktører som JF indgår i og 
derudover har DSRF i øjeblikket en praktikant fra Syddansk Universitet siddende, 
som arbejder med spørgeskemaundersøgelse og beskrivelser af den 
programmering der vil kunne lade sig gøre i faciliteten. Sideløbende arbejdes der 
med Glifbjerg+Lykke som er arkitekter og designere på en lang række skatepark 
projekter i Danmark. 
 
Arbejdsgruppen har udarbejdet en ansøgning til Thisted Kommune vedr. støtte til 
projekteringen af faciliteten. Det samlede budget for projekteringen er godt 900 tkr 
og der søges i alt 500 tkr hos Thisted Kommune. Ansøgningen vil blive gennemgået 
på et møde i kommunen d. 16. marts og såfremt kommunen godkender 
ansøgningen ligger der et stykke arbejde i at rejse den resterende finansiering. 
Finder man den resterende finansiering vil der indtil september 2022 bliver 
arbejdet med projekteringen af faciliteten, hvilket vil danne grundlag for en endelig 
ansøgning til Thisted Kommune som i så fald vil skulle behandles på kommunens 
budgetmøde i efteråret 2022. Sideløbende arbejdes der på at finde finansiering hos 
udvalgte fonde. 
 
Projektet i Hanstholm er i øjeblikket budgetteret til ca. 32 mio. kr. 
 
Wavepark 
OF har gennem sit arbejde i NREP, som er et ejendomsselskab der investere, 
udvikler og administrere ejendomme, været med til at udarbejde et visionsprojekt 
for udviklingen af et stort boligområde i Egedal Kommune. I visionsprojektet indgår 
der planer for udviklingen af en Wavepark med udgangspunkt i teknologien fra 
Wavegarden. 
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Visionsprojekt blev i slutningen af 2021 afleveret til Egedal Kommune og der er 
indkommet i alt 15 forslag. Den23. marts udråber kommunen vinderen af 
visionskonkurrencen. Dernæst skal der laves et offentligt udbud på grunden i 
Egedal Kommune, hvor det er forhåbningen at indarbejdes et krav i udbuddet om 
etableringen af en wavepark. 
 
Prøvestenen i København 
Københavns Kommunen, By og Havn samt en række forskellige 
interesseorganisationer, idrætsforbund og foreninger er i et samarbejde i gang 
med at se på udviklingen af faciliteter på Prøvestenen i København. JF har siddet 
med på workshops og diverse møder og området har potentiale for at skabe rigtig 
gode rammer for vandsporten i København. Det er dog fortsat uvist i hvilket 
omfang der vil blive ind tænkt faciliteter til fx SUP sport, da der også trykkes på for 
at skabe flere traditionelle bådpladser til Københavnerne. JF følger projektet tæt og 
opdatere løbende bestyrelsen. 
 

ii. Støtte på 10.000 kr. til projektudvikling af Cold Hawaii Surf’n SKate 
1. I forlængelse af ovenstående fremlægning af projektet Cold Hawaii Surf’n 

Skate skulle bestyrelsen tage beslutning om, at støtte projektudviklingen 
med 10.000 kr. som er en del af den resterende finansiering der skal findes 
til projektering. 
 
Bestyrelsen godkendte at støtte projektet med 10.000 kr. og med en 
bemærkning om, at det vil være godt også at få skabt en god relation til 
havneområdet i Hanstholm, hvor der har været løbende udfordringer. 

 
6. Bestyrelsesroller og strategiske fokus/ansvarsområder 

a. Gennemgang af tidligere besluttede ansvarsområder. 
i. Bestyrelsen gennemgik ansvarsområder for bestyrelsen med henblik på at kunne 

tydeliggøre kompetenceområder yderligere hos de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer: 

1. JF: Strategi, idrætspolitisk netværk, facilitetsudvikling, myndighedskontakt 
og koordinering af bestyrelsesarbejde.  

2. CS: Uddannelse, træningsfællesskaber og Danish SUP Tour. 
3. EAU: Kommunikation, uddannelse og klubudvikling. 
4. KKF: Event, netværk, sponsorarbejde samt miljø- og bæredygtighed. 
5. OF: Faciliteter, strategi- og kommerciel udvikling.  
6. UJ: Udvikling af frivillige og klubber. 

b. Drøftelse af evt. kompetenceområder som vi mangler i bestyrelsen (til de ledige 
bestyrelsesposter). 

i. Bestyrelsen drøftede at der er flere områder som er essentielle at bestyrelsen 
opfylder. Foruden et forskelligt sæt af kompetencer som i øjeblikket bliver dækket 
fint ind er der dels en geografisk spredning og dels det at medlemmerne 
repræsentere forskellige områder (foreningsliv, skole, selvorganiserede m.v.) at 
tage højde for. 
 
Med udtrædelsen af Claus Jokumsen mener bestyrelsen at det er vigtigt at få nye 
kræfter ind som kan repræsentere forbundet i Nordjylland og omegn. 
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c. Drøftelse af hvordan vi gerne vil arbejde med ansvarsområderne, herunder opgaver, 
handlingsplan, opfølgning med sekretariat og formand. 

i. Punktet tages op igen på næstkommende bestyrelsesmøde hvor det forventes at 
nye personer vil være trådt ind i bestyrelsen. 

 
7. Danske SUP atleters deltagelse ved ICF events 

a. Drøftelse af oplæg med scenarier og fastslå bestyrelsens holdning 
i. Flere SUP atleter har udtrykt, at de ønsker at stille op ved det internationale kano 

forbunds (ICF) VM i Polen, som afvikles i september 2022. Tidligere har det været 
bestyrelsens holdning, at atleter på DSRFs landshold ikke burde stille op til ICF 
events grundet den konflikt der har verseret mellem ISA og ICF omkring SUP 
sportens tilhørsforhold. I denne sammenhæng har DSRF ønsket at være loyal 
overfor sit medlemsforbund, ISA. 
 
Konflikten mellem ISA og ICF har dog siden hen været behandlet i CAS hvor der 
også i 2020 blev truffet en afgørelse om at SUP sportens tilhørsforhold i regi af den 
olympiske komite ligger hos ISA, men at man uden for den olympiske familie ikke 
kan forhindre andre forbund i at arbejde med SUP sporten. Dette har også slået 
igennem i Danmark, hvor det er lykkes DSRF indenfor DIF at få aktivitetsgodkendt 
SUP og godkendt de respektive SUP Danmarksmesterskaber, som understreger 
sportens tilhørsforhold. 
 
ICF har valg at fortsætte deres arbejde med SUP sporten og DSRFs atleter kan 
enten af konkurrencemæssige årsager eller direkte krav fra individuelle sponsorer 
blive bedt om at stille op ved ICF events. Det er bestyrelsens klare holdning at DSRF 
ikke skal styre atleternes deltagelse i events uagtet om disse måtte være 
sanktioneret af ICF, hvorfor atleter har mulighed for også at stille op i ICF events, så 
længe disse ikke kræver udtagelse af et nationalt forbund da DSRF ikke er medlem 
af ICF. I så fald vil en udtagelse skulle ske igennem Dansk Kano & Kajak Forbund. 
Det er samtidig bestyrelsens klare holdning at DSRF kun skal understøtte atleterne 
økonomisk i deres deltagelse i ISA events og at atleter som har en 
landsholdskontrakt skal prioritere ISA events over ICF events såfremt der måtte 
være et sammenfald herimellem. 

 
b. Kommunikation til atleterne 

i. ML sammensætter et udkast til kommunikation til atleterne på baggrund af 
bestyrelsens beslutning. 

 
8. Eventuelt 

a. ML informerede om at CFR systemet d. 28. feb. Kl. 23.59 ville lukke for indberetningen af 
medlemmer og der kunne derfor gives en forholdsvis valid status på udviklingen i DSRFs 
medlemstal. Der er i alt for 2021 indberettet 4.568 medlemmer til DSRF gennem 86 
medlemsforeninger. Det er en stigning på 10 foreninger siden 2020 og en stigning på 738 
medlemmer svarende til ca. 20% vækst. 
 
Tallene offentliggøres officielt d. 1. april hvorefter DSRF udgiver en artikel om den positive 
udvikling. Heri indgår en mere dybdegående analyse af aldersfordeling, geografi, aktiviteter 
m.v. 

 
b. Næste bestyrelse afholdes lørdag d. 7. maj. Foreløbige punkter til næste bestyrelsesmøde: 



 

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. 

7 

• Opsamling på DSRF Årsmøde 2022 
• Drøftelse af ansvarsområder og opgavefordeling i bestyrelsen 


