
 

 

Dansk Vandski & Wakeboard Forbund - Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20 - 2605 Brøndby 

 

Indkaldelse til DVWF repræsentantskabsmøde søndag den 
5. marts 2023, Arena Assens 

 

Dansk Vandski og Wakeboard Forbunds bestyrelse har hermed fornøjelsen af at indbyde 

repræsentanter for alle klubber under DVWF til repræsentantskabsmøde. 

Op til 2 repræsentanter for hver klub er velkomne til at deltage ved mødet. 

 

Tid: søndag den 5. marts 2023 kl. 10.00 – se vedlagte tidsplan. 

Sted: Arena Assens – Rådhus Allé 25, 5610 Assens 

 

Klokken 9.00 vil der være rundstykker og morgenkaffe, hvor vi håber at se så mange som muligt, og 

klokken 10:00 starter mødets formelle del. 

 

Klokken 12.30 byder DVWF og Arena Assens på en frokostsandwich hvorefter mødet fortsætter 

med status for sæson 2022 samt forslag til den kommende sæson 2023. 

 

TILMELDING til mødet skal finde sted senest tirsdag d 28. februar 2023, og tilmelding finder sted til 

DVWF’s udviklingskonsulent Rasmus Søndergaard på mail: rasmus@dvwf.dk 

 

Vi glæder os meget til at se jer alle – nye som kendte ansigter. 

 

De bedste hilsner 

Dansk Vandski & Wakeboard Forbund 

 

Bestyrelsen 
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Dansk Vandski & Wakeboard Forbund - Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20 - 2605 Brøndby 

 

Dagsorden 
Bestyrelsen indstiller et forslag til en række vedtægtsændringer, der behandles under ét samlet 
punkt. Vedtægtsændringerne resulterer i en ændring af organisationsstrukturen i DVWF, der blev 
præsenteret på repræsentantskabsmødet i 2022. Indkomne forslag behandles normalt under punkt 
10 i den formelle dagsorden, men bestyrelsen foreslår, at vedtægtsændringerne behandles som 
punkt 5, da resultatet påvirker mødets videre forløb. Efter punkt 5 tegner der sig to potentielle 
scenarier, der er betinget af om vedtægtsændringerne vedtages eller forkastes. Det er illustreret på 
sidste side. 
 

Scenarie 1: Vedtægtsændringer vedtages 
I den nye organisationsstruktur er det kun formandsposten, der videreføres i sin oprindelige form 
fra den gamle struktur. Da formanden ikke er på valg i ulige år, indstiller bestyrelsen til, at den 
nuværende formand fortsætter sidste halvdel af sin valgperiode i den nye struktur. Resten af 
bestyrelsen er på valg. Der skal vælges: 
 

Forretningsudvalg Vandski udvalg Wakeboard udvalg 

Økonomiansvarlig 5 udvalgsmedlemmer 5 udvalgsmedlemmer 

Forretningsudvalgsmedlem   

 
Ønsker man at opstille til én eller flere poster fremsendes en valgbekendtgørelse senest d. 19. 
februar kl. 23.59 på mail til rasmus@dvwf.dk. Valgbekendtgørelsen skal indeholde navn, klub og 
poster man stiller op til. 
 

Scenarie 2: Vedtægtsændringer forkastes 

Repræsentantskabsmødet fortsætter med sin oprindelige struktur og dagsorden. Det er kun de 
bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og dem der ikke ønsker genvalg, som er på valg. Der skal 
vælges: 
 

Bestyrelsen 

2-4 bestyrelsesmedlemmer 2 år 

 
Ønsker man at opstille til én eller flere poster fremsendes en valgbekendtgørelse senest d. 19. 
februar kl. 23.59 på mail til rasmus@dvwf.dk. Valgbekendtgørelsen skal indeholde navn, klub og 
poster man stiller op til. 
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Tidsplan 
 
  9.00 Morgenmad 
10.00 Velkomst 
10.00 Formel dagsorden (se sidste side) 
12.30 Frokost & rundvisning omkring nygravet sø til Assens Wakeboard Club 
13.00 Forbundsstatus v/ Frank Tengberg-Hansen 
13.15 Orientering om projekt Waterhub og projekt Assens Outdoor Arena 
13.45 DVWF digitaliseringsprojekt 
14.15 Byd ind forum (giv dine ideer og meninger til kende) 
14.45 Udvalgsmøder i wakeboard- og vandskiudvalget + tak for denne gang 
15.15 Vi åbner for kablet. Har du lyst til at komme på vandet så tag dit wakeboard/trickski 

med + en god vinterdragt        
 

Status i den nuværende bestyrelsessammensætning 
 
Frank Tengberg:   ikke på valg, KVK  
Thomas Svan Them_________________på valg, HVWK (ønsker ikke genvalg) 
Peter Meldgaard Jacobsen: på valg, RKVK (ønsker genvalg) 
Charlotte Laursen:  på valg, KVK (ønsker genvalg) 
Morten Froulund:   ikke på valg, AAVK 
Esben Jørgensen:   ikke på valg, VVK (ønsker at udtræde) 
Janus Boye:    ikke på valg, AaWC 
Frederik Brinch:  på valg, suppleant, NVK 
 

Deadlines for indsendelse af valgbekendtgørelser, forslag om 
vedtægtsændringer og tilmelding  
 
Indsendelse af valgbekendtgørelser:  Senest 2 uger før repræsentantskabsmødet 
Indsendelse af forslag om vedtægtsændring: Senest 2 uger før repræsentantskabsmødet 
Indsendelse af deltagernavne fra klubber: Senest 5 dage før repræsentantskabsmødet 
 
For en samlet oversigt over alle deadlines se DVWF’s vedtægter 
 

https://www.dvwf.dk/wp-content/uploads/Vedtaegter-DVWF-version-2022.pdf


 

 
 


