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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) 
 
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. JF ønskede et punkt tilføjet til 

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

2. Status på EUROSUP 2022, APP 2023 og VM 2024 
a. KKF og MM præsenterede kort de seneste par måneders arbejde med planlægningen af 

EUROSUP 2022 (EM). Der er blandt andet blevet arbejdet med at sikre diverse tilladelser og 
en stærk lokal forankring af eventen via Waterz og det lokale foreningsliv i Hvide Sande. 
Sideløbende er der blevet arbejdet med at sikre samarbejdspartnere og relevante 
partnerskaber til eventen. Der arbejdes desuden med rigtig mange forskellige branding 
tiltag under titlen ”create the buzz”. Her handler det om, at få planlagt rigtig mange 
aktiviteter som placeres før og under EM med henblik på at skabe en så attraktiv event som 
mulig - både for atleter, tilskuere, lokale, frivillige m.v. 
 
På det sportslige område har der været afholdt adskillige møder med European Surfing 
Association (ESF) og der er planlagt et sitevisit d. 16.-17. marts med deltagelse fra ESFs 
præsident og to bestyrelsesmedlemmer, hvor der tages beslutning om det endelige setup 
for den sportslige afvikling af eventen. Det forventes at KKF, JF, MM og ML deltager på 
eventbesøget. 

 
Det skal desuden nævnes, at MM i sine nu to måneders ansættelse har rammesat en ny 
strategisk tilgang til måden hvorpå vi arbejder med partnerskaber i forbundet. Arbejdet går 
på tværs af alle forbundets aktiviteter, men i 2022 er EUROSUP naturligvis et 
fyrtårnsprojekt, som er særligt interessant i hele aktiveringen af nye partnerskaber. 
 

b. ESF vil d. 4 februar sende tilmeldinger ud til samtlige europæiske nationer under ESF, og 
det er planlagt at den officielle EM hjemmeside annonceres samme dag: 
supcitydenmark.dk. 
 

c. JF har afholdt møde med Robert Fasulo (direktør i ISA) vedr. mulighederne for at byde på 
2024 World SUP & Paddleboard Championship (VM SUP). Forbundet har i forlængelse af 
mødet modtaget buddokumenterne fra ISA og kigger nu ind i en ansøgning til Københavns 
Kommune. Det skal nævnes at Sport Event Danmark allerede i 2021 foretog en ”eventual 
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forpligtelsesgodkendelse” af forbundets ambitioner om, at få VM SUP til Danmark i 2024 og 
der ligger således allerede en opbakning til projektet fra Sport Event Danmark. 

 
MM og ML har et møde med Tristan (CEO for APP World Touren) i februar vedr. 
mulighederne for at afholde et APP stop i 2023. Det er dog fortsat usikkert hvordan 
finansieringen skal hentes hjem til denne event. 

 
3. Nyt navn til DSRF 

a. Bestyrelsen besluttede på forrige bestyrelsesmøde, den 5. december 2021, at forbundet 
skal skifte navn i 2022. 
 
Navneskiftet har af flere omgange, gennem de seneste par år, været diskuteret uformelt i 
bestyrelsen, på sekretariatet og ikke mindst blandt frivillige og klubber. Det skyldes dels 
forbundets udvikling gennem de seneste knap 10 år, hvor fx SUP sporten har vist sig at 
blive en rigtig stor del af forbundet imens rafting sporten er blevet en niche disciplin blandt 
de mange andre surf og white water discipliner som forbundet understøtter. Derudover 
præsenterede forbundet også en helt ny strategi i 2021, NEW WAVE 2021-2028, som på 
baggrund af mange interne workshops i bestyrelsen og en ekstern involvering af 
medlemmerne via spørgeskema, Instagram, Facebook m.v. sætter retningen for forbundets 
udvikling gennem de næste mange år. 

 
Sekretariatet afholdt derfor i januar en intern workshop i januar, som derefter dannede 
rammen for det oplæg, som blev præsenteret for bestyrelsen på nærværende 
bestyrelsesmøde. Oplægget indeholdte bl.a. en kort interessentanalyse, forslag til krav om 
nyt navn, en undersøgelse af andre idrætsforbunds navne og en brainstorming på konkrete 
nye navne. 
 
Hvert bestyrelsesmedlem fik mulighed for at kommentere på oplægget og der var hurtigt 
bred enighed om, at det nye navn skulle indeholde ordet ”SUP” og at ”rafting” skulle pilles 
ud af navnet. Derefter blev det diskuteret om det nye navn stadig skulle indeholde 
”forbund” eller om der skulle findes en anden betegnelse. Blandt de 62 andre 
idrætsforbund under DIF bruges hovedsagligt tre betegnelser: ”Forbund”, ”Union” og 
”Danmark”. Gennem de seneste 10 år har 8-10 forbund ændret navn fra enten forbund 
eller union til Danmark. 
 
Blandt bestyrelsen var der delte holdninger til om det var ordet ”Forbund” eller ”Danmark” 
som skulle være en del af det nye navn. Bestyrelsesmedlemmer mente at begge ord ville 
kunne fungere, men at ordene også kan hvert sit. Fx mente bestyrelsen at ”Forbund” med 
til at understrege noget legitimitet og noget formelt. Omvendt kan ”Danmark” favne mere 
bredt, da det ligger i ordet at man er noget for ”hele Danmark”. 
 
Efter mange gode kommentarer og inputs fra bestyrelsen blev bestyrelsen enige om, at 
forbundets nye navn skal være: Surf & SUP Danmark. 
 
Forslaget om navneændringen vil nu blive stillet til årsmødet d. 26. marts, hvor 
repræsentantskabet vil skulle godkende ændringen i forbundets vedtægter. 
 
Det nye navn kræver også et nyt logo og en forventelig ny visuel identitet til forbundet. 
Dette arbejde vil nu blive påbegyndt således et nyt logo kan præsenteres i løbet af foråret. 
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Det vil dog være forventeligt, at der gennem det første års tid ses en løbende udskiftning i 
forbundets fysiske materialer. 

 
4. Nyt fra sekretariatet 

a. Forbundet er i januar flyttet ind i nye lokaler i Idrættens Hus og er gået fra 32 m2 til 74 m2. 
De nye lokaler har været nødvendige i takt med de flere ansættelser og samtidig har de 
flere m2 også løst udfordringer med adgang til fx mødelokale. Da der betales pr. m2 er 
forbundets husleje også tilsvarende steget, men tiltaget har været yderst nødvendigt med 
henblik på at kunne få plads til de flere ansatte i sekretariatet og der er i forbundets budget 
for 2022 budgetteret med de yderligere udgifter til husleje. 
 

b. Der blev i januar måned afviklet samtaler på forbundets nye sportschef stilling og der er nu 
indgået en aftale med en af de kandidater der var til samtale. Af hensyn til kandidatens 
nuværende arbejdsplads kan navnet på den nye sportschef først offentliggøres d. 21. 
februar. Nyheden annonceres på dsrf.dk og via DSRFs nyhedsbrev. 

 
c. Sekretariat har taget beslutning om at statusrapporter til bestyrelsen fremadrettet 

afleveres kvartalsvis fremfor hver 2. mdr. 
 

d. Sofie Hammelsvangs projektansættelse er overgået til en fastansættelse på baggrund af 
den nye strategiaftale med DIF. Sofies opgaver vil i 2021 fortsat være at afslutte FRI PÅ 
VANDET projektet, men hun vil samtidig få ansvaret for det nye strategiske spor om børn 
og unge. Simon Brucz vil ikke længere have ansvaret for arbejdet med talent- og 
eliteudviklingen i forbundet, da denne del overgår til den nye sportschef. Simon vil i stedet 
skulle bruge al sin tid på foreningsudvikling og uddannelsesområdet. 

 
e. Ditte, som er ansat som regnskabskonsulent, har siden slutningen af oktober været 

sygemeldt pga. en hjernerystelse som hun pådrog sig i en cykelulykke. Hun er i januar 
startet op med 2 timer om ugen og vil over de kommende måneder arbejde sig tilbage til 
de normerede 10 timer/ugen. 

 
f. Sekretariatet har i januar og februar måned fuld fokus på planlægningen af sæson 2022 (se 

pkt. 5) og der bruges derfor meget tid på, at sikre aftaler og partnerskaber, dialog med 
foreninger og medlemmer m.v. Derudover pågår den årlige optælling af medlemmer i CFR 
systemet, som i februar og marts skal kvalitetstjekkes af kontoret. 

 
5. Præsentation af aktiviteter i DSRF i 2022 

a. Forbundet går endnu en travl sæson i møde med rigtig mange spændende aktiviteter. ML 
orienterede bestyrelsen om nedenstående: 
 
På forenings- og uddannelsesområdet er der i 2022 fokus på at understøtte dels de nye 
foreninger som er på vej til at blive optaget i forbundet og dels de eksisterende foreninger, 
som rådgives i alt fra aktivitets- og facilitetsudvikling til frivillighed og fundraising. En helt 
ny uddannelse, SUP Instruktør 2, vil desuden blive lanceret i foråret 2022 og det forventes, 
at mange af de eksisterende instruktører vil gå videre med niveau 2. Yderligere arbejdes 
der på et godt udbud af clinics, som er forbundets kompetencegivende kurser. 
 
På eventområdet har forbundet for nylig lanceret Danish SUP Tour med 5 stops i 
henholdsvis; Odense, Aarhus, Stevns, Hvide Sande og Ishøj. Tilsvarende er Danish Surf Tour 
lanceret med 4 stops i henholdsvis Thy og Hvide Sande. I februar annonceres DM SUP & 
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Paddleboarding som i 2022 bliver en del af DM-ugen i Aalborg og yderligere lanceres der en 
Junior Surf Tour med 2 stop og en Junior SUP & Wake Tour med 2 stop. Sidstnævnte i 
samarbejde med Dansk Vandski & Wakeboard Forbund. 
 
Det helt store nedslag på eventområdet i 2022 er naturligvis EUROSUP 
(Europamesterskabet) som afvikles i Hvide Sande fra d. 27. aug. - 3. sep. I forbindelse med 
eventen arbejdes der på en hel del sideaktiviteter før og under EM, som forbundet håber 
vil stimulere en yderligere vækst og interesse i SUP sporten i Danmark. 
 
I 2022 rulles forbundets nye strategiske spor også i gang. På børne og unge området er der 
bl.a. fokus på at få inddraget børn og unge i en række workshops, afvikle forskellige camps 
og udvikle materialer målrettet foreninger der ønsker at arbejde med børn og unge. På 
talent- og eliteområdet vil den ny sportschef skulle være med til, at udarbejde en ny talent- 
og elitstrategi og indgå i en langt tættere dialog med de individuelle atleter, landsholdende 
og trænere. Samtidig skal landsholdende afsted til både EM og VM for både surfing og SUP. 
Forbundet er desuden en del af DIF Soldaterprojekt hvor der arbejdes med skadede 
veteraner i forskellige surf og SUP klubber. 
 
Forbundets to projekter, FRI PÅ VANDET og STOKED SUSTAIN, afsluttes med udgangen af 
2022 og derfor vil der også gennem hele 2022 være fokus på, at få afviklet en hel del af de 
aktiviteter der knytter sig til de to projekter. I FRI PÅ VANDET fortsætter klubaktiviteterne 
til og med sommeren og efter sommeren pågår et 3-4 mdrs. forankringsforløb, hvor der 
også er fokus på, at få publiceret viden og forskning på området som er opsamlet gennem 
de seneste 2 år. I STOKED SUSTAIN projektet skal konceptet ”Beachlife” foldes ud til så 
mange foreninger som muligt og forskellige rådgivningsforløb med foreninger, workshops 
og eventaktiviteter understøttes af projektet. 
 
Forbundets Clean projekt bliver i 2022 støttet af Miljøstyrelsens Strandoprydningspulje og 
projektet forventes, at blive foldet ud på 20 foreninger i hele landet. Derudover oprettes 
der særlige strandoprydningsevents i samarbejde med relevante samarbejdspartnere. 
 
I 2022 skyder forbundet også et nyt pilotprojekt i luften i samarbejde med Respekt for vand 
/ Trygfonden Kystlivredning. Målet er at arbejde endnu mere med sikkerhed i forbundets 
klubber og få livredderkompetencer bredt ud til flere. 
 
På facilitetsområdet arbejdes der i 2022 videre med et større facilitetsprojekt i Hanstholm 
og etableringen af Danmarks første wavepool. Begge projekter omhandler faciliteter som 
kan realiseres inden for de næste 4-5 år og da projekterne fortsat er i sin spæde start er 
arbejdet forankret i bestyrelsen med JF og OF som ankerpersoner. 
  
Foruden ovenstående hovedlinjer er forbundet involveret i forskellige netværk i regi af 
Danmarks Idrærtsforbund (DIF), både administrativt og politisk. 

 
6. Orientering om revision af regnskab 2021 

a. Sekretariatet indleverer al materiale til revisionen d. 7. februar hvorefter revisionen pågår 
frem til d. 28. februar. Bestyrelsen vil derefter skulle godkende regnskabet således at der 
kan sendes et underskrevet regnskab ud til repræsentantskabet d. 4. marts forud for 
årsmødet 2022. 

 
7. Udkast til budget 2022 
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a. ML præsenterede bestyrelsen for et udkast til budgettet for 2022. 
 
Indtægtsgrundlaget i 2022 er estimeret til ca. 3.8 mio. kr. eksklusiv projektmidler fra 
STOKED SUSTAIN og FRI PÅ VANDET, hvor særligt støtten fra DIF er betydeligt forhøjet 
(+710.000 kr.) jf. den nye strategiaftale. 
 
Udgiftsgrundlaget er estimeret til ca. 3.6 mio. kr. hvor en af de mere markante 
udgiftsændringer er lønomkostninger. Det skyldes naturligvis, at der i den nye strategiaftale 
med DIF er afsat økonomi til flere ansættelser, som er direkte knyttet til indsatserne i de 
enkelte strategiske spor. 
 
Bestyrelsen vil få forelagt det endelige budget til godkendelse på næstkommende 
bestyrelsesmøde.  

 
8. Planlægning af DSRF Årsmøde 2022 

a. Indkaldelse og placering 
i. DSRFs årsmøde 2022 afholdes lørdag d. 26. marts. ML udarbejder officiel 

indkaldelse og dagsorden til årsmødet som sendes ud til medlemmerne i starten af 
februar. Senere, d. 4. marts, sendes al materiale inkl. budget og regnskab ud til 
medlemmerne.  
 
Bestyrelsen diskuterede hvorvidt årsmødet skulle foregå fysisk eller online. Der var 
bred enighed om at begge formater kan hvert sit, men at det online format vil være 
at foretrække for dels at gøre det muligt for mange at deltage og minimere 
mængden af kørsel på tværs af landet. Erfaringerne fra 2020 og 2021 har desuden 
vist, at det online format fungere såfremt der arbejdes med nogle gode løsninger 
for afstemning og dialog. ML blev bedt om at undersøge mulige løsninger i 
Idrættens Hus. 
 
Der skal fortsat arbejdes for at foreninger og medlemmer kan mødes fysisk, men at 
dette skal ske i forbindelse med en event eller en anden udviklingsdag, hvor det vil 
være nemmere at arbejde med forskellige aktiviteter, temaer, inspirationsoplæg 
fra fageksperter m.v.  
 

b. Valg til bestyrelsen 
i. På årsmødet 2022 vil KKF, EAH og CJ være på valg til bestyrelsen. KKF og EAH 

repræsentere foreninger, hvor CJ er opstillet på vegne af skoler/institutioner jf. 
forbundets vedtægter. Foruden de tre poster er der fortsat 2 ledige 
bestyrelsesposter, kasserer (2022-2024) og bestyrelsesmedlem (2021-2023), i 
bestyrelsen. 
 

ii. KKF, EAH og CJ ønsker alle sammen at genopstille til bestyrelsen, men det vil 
selvfølgelig også være muligt for alle andre medlemmer, at stille op til DSRFs 
bestyrelse. 

 
iii. Kandidater der ønsker at stille op til DSRFs bestyrelse skal fremsende deres 

kandidatur til DSRF senest d. 4. marts 2022. Kandidatur med tilhørende valgoplæg 
sendes til michael@dsrf.dk. 
Et valgoplæg bør indeholde:  
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1. Kandidatens navn, adresse, kontaktoplysninger samt information om tilknytning til 
forening.  

2. Kort beskrivelse (4-5 linjer) af motivationen for at blive en del af DSRFs bestyrelse  
3. Kort beskrivelse af kompetencer som bringes ind i bestyrelsesarbejdet  
4. Kort beskrivelse af erfaring med det danske surf/SUP/white water miljø  
5. Kort beskrivelse af eventuel erfaring med forenings- og organisationsarbejde  
6. Erhvervserfaring  

Kandidaten får mulighed for på årsmødet, at præsentere sit kandidatur. Har 
kandidaten ikke mulighed for at være tilstede på årsmødet kan denne indsende en 
skriftlig præsentation, som præsenteres af formanden på årsmødet.  

c. Indkomne forslag 
i. Fra bestyrelsen vil der kun være kun være ét enkelt forslag som vedrører en 

justering af forbundets vedtægter jf. pkt. 3 om nyt navn til forbundet. 
 

ii. Andre forslag som ønskes behandlet på årsmødet skal være bestyrelsen i hænde 
senest d. 4. marts 2022. Forslag sendes direkte til michael@dsrf.dk. 

 
9. DSRF Årshjul 2022 herunder planlægning af bestyrelsesmøder 2022 

a. Bestyrelsen gennemgik årshjulet med henblik på at få fastlagt bestyrelsesmøderne i 2022. 
Bestyrelsen har tidligere vedtaget at bestyrelsesmøder foregår i en kombination af online 
og fysiske møder. Bestyrelsen mødes som udgangspunkt følgende gange i 2022: 
 
• Lørdag d. 29. januar kl. 11.00 - 15.00: Fysisk bestyrelsesmøde 
• Mandag d. 28. februar kl. 20.00 - 22.00: Online bestyrelsesmøde 
• Lørdag d. 26. marts kl. 10.00 - 13.00: DSRF Årsmøde 
• Lørdag d. 7. maj kl. 14.00 - 17.00: Fysisk bestyrelsesmøde 
• Onsdag d. 17. august kl. 20.00 - 22.00: Online bestyrelsesmøde 
• Lørdag d. 24. september kl. 11.00 - 15.00: Fysisk bestyrelsesmøde 
• Onsdag d. 16. november kl. 20.00 - 22.00: Online bestyrelsesmøde 

 
10. Fordeling af strategispor og ansvarsområder blandt bestyrelsesmedlemmer 

a. Grundet manglende tid på mødet blev punktet udskudt til næste bestyrelsesmøde. 
 

11. Facilitetsudvikling i DSRF, organisering og roller, herunder fondsansøgninger 
a. Hantsholm Surf’n Skate, Egedal Wavepark & HAVHUSET (Prøvestenen) 

i. Grundet manglende tid på mødet blev punktet udskudt til næste bestyrelsesmøde. 
 

12. Ny kontaktpersonordning i DIF (emner til møde med Jens Hornemann) 
a. JF informerede kort bestyrelsen om, at DIF har lavet en omorganisering i 

kontaktpersonsordningen mellem DIF og forbundene. Det har betydet at Frans Hammer 
ikke længere er kontaktperson for DSRF. I stedet har Jens Hornemann overtaget og JF vil i 
nær fremtid mødes med Jens for, at klæde ham på med de potentialer, udfordringer m.v. 
som DSRF står overfor. 

 
13. Eventuelt 

 
a. Status på optælling af medlemmer i Centralt Forenings Register 
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i. ML gav bestyrelsen en status på medlemsindberetningerne til CFR systemet. 
Lørdag d. 28. januar var der 3.302 medlemmer registreret under DSRF. Der er dog 
fortsat en hel del klubber som mangler at indberette medlemmer i CFR systemet og 
en hurtig beregning har vist, at såfremt de klubber der fortsat mangler at 
indberette deres medlemmer blot indberetter tilsvarende medlemstal som i 2020, 
så vil forbundet lande på ca. 4.500 medlemmer hvilket vil være en stigning på godt 
20%. 
 
Det vurderes at denne stigning er fuldt ud tilfredsstillende og i tråd med de 
målsætninger der foreligger på medlemsudviklingsområdet. 
 
Den endelige optælling af medlemmer i CFR kvalitetssikres i løbet af februar og 
marts måned hvorefter de endelig tal offentliggøres omkring d. 1. april 2022. 
 

b. Punkter til næste bestyrelsesmøde 
i. Der var flere punkter som ikke nåede at blive behandlet på det nærværende 

bestyrelsesmøde og derfor er følgende punkter indtil videre på dagsordenen på 
næste bestyrelsesmøde mandag d. 28. februar 2022: 

 
• Fordeling af strategispor og roller blandt bestyrelsesmedlemmer 
• Facilitetsudvikling i DSRF 
• Planlægning af online format for Årsmøde 2022 
• Landsholdsatleters deltagelse i ICF events 
• Godkendelse af budget 
• Godkendelse af regnskab 


