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Referat repræsentantskabsmøde i DVWF d. 13. marts 2016 

1. Valg af dirigent. 

 Sten Sørensen vælges som dirigent 

2. Fastsættelse af de mødendes stemmetal. 

 Det besluttes at optælle de mødendes stemmetal i tilfælde af at der skulle 

opstå en afstemning. 

3. Beretning om Forbundets virksomhed. 

 Frank fremlægger formandens beretning for repræsentantskabet.  

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

 Der stilles spørgsmålstegn ved afvigelsen i indtægter fra det budgetterede 

beløb. Morten beretter at årsagen er modtagelsen af 75.000 kr. fra DIF til 

udviklingsprojektet. Det beløb er herefter udbetalt til HVWK for indkøb af 2.0 

kabel. 

 Overvejelserne omkring det ekstraordinære afdrag på lånet til DIF diskuteres. 

En anden mulighed kunne være flere aktiviteter for beløbet. Morten 

argumenterer, at der i år bliver pålagt renter på lånet, hvilket tidligere har 

været rentefrit. Derfor har DVWF incitament til at nedbringe hovedstolen 

hurtigst muligt.   

5. Valg af formand og den øvrige bestyrelse.  

 Konstituering af bestyrelsen 

Bestyrelsen fik på dette møde umiddelbart efter afholdelse af 

repræsentantskabsmøde konstitueret sig ved følgende: 

Frank Tengberg-Hansen Formand samt eliteansvarlig 

Morten Froulund  Næstformand, Konkurrence samt økonomi 

ansvarlig 
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Peter Melgård Jacobsen Bredde- og B&U ansvarlig 

Charlotte Lauersen  Bredde- og B&U ansvarlig 

Sanne Fremlev  Sø- og kabelprojekt samt kabel wakeboard 

ansvarlig 

Jacob Wisnewski  Suppleant  

6. Valg af 2 revisorer, hvoraf én skal være statsautoriseret/registreret revisor og én 

skal vælges blandt Forbundets medlemsklubbers enkelte medlemmer. 

 Ernst & Young vælges igen som revisor 

7. Valg af medlemmer til ordens- og amatørudvalget. 

 Sten Sørensen modtager genvalg til udvlaget 

8. Fastsættelse af kontingent. 

 Ingen ændringer til kontingentsatsen 

9.  Indkomne forslag. 

 Ingen indkomne forslag 

10.  Kåringer 

 Årets vandski & wakeboard person: Philip Meldgård Jessen 

 Årets klub:   HVWK 

 Årets internationale præstation:  Morten Palquist 

 Årets frivillige:   Claus Nielsen, KVK 

11.  Eventuelt. 

Vandski-DM i 2016 og fremover 

Der er en udfordring at finde en aftager til DM 2016. Forbundet har flere gange udbudt 

konkurrencen, men endnu er ingen hoppet på afholdelsen. DVWF har præsenteret end ide, 

hvor forbundet står for ansvaret i DM–afholdelsen. Dette gøres via en ansvarsgruppe. Klubben 
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skal i denne sammenhæng blot udleje et funktionsdygtigt anlæg til DVWF. Der er heller ingen 

klubber som har budt på denne model.  

AAVK og VVK har talt sammen om en model, som præsenteres. VVK vil ikke tage DM igen i 

2016 og AAVK har ikke mulighed for at få hoppet på plads i 2016. De foreslår en model, hvor 

AAVK afholder trick og slalom torsdag-fredag op til deres Slalom Cup. VVK vil tage hop i 

forbindelse med deres CPH Waterski Challenge. HVWK vil den kommende weekend diskutere 

muligheden for afholdelse i deres klub under modellen som blev foreslået af DVWF. 

 

Der foreslås at der indkaldes til DM møde, hvor der sker deltagelse fra alle de klubber, som 

kunne tænke sig at afholde DM inden for en overskuelig årerække. Initiativet til dette mødes 

skal komme fra DVWF. DVWF vil på et senere tidspunkt i 2016 indkalde til et sådan møde. 

Mulighederne for afholdelse af DM i 2016 begrænser sig altså til samarbejdet mellem VVK og 

AAVK samt muligheden for afholdelse i HVWK. 

(Efter mødet trak AAVK tilbuddet tilbage om afholdelse af slalom og trick. HVWK synes altså 

at være eneste anden mulighed i 2016). 

 


