
Referat DVWF repræsentantskabsmøde d. 13. marts 2022 

1. Valg af dirigent. 

Søren Gøtzsche indstilles af DVWF bestyrelsen som dirigent. Han bliver enstemmigt valg. 

Efter ønske fra bestyrelsen suspenderer dirigenten den officielle dagsorden for at flytte punktet ”revidering af 

organisationsstruktur” op til præsentation inden den officielle dagsorden fortsættes. Der er ingen indvendinger 

mod forslaget.  

Bestyrelsen og udviklingskonsulenten fremlægger punktet ”revidering af organisationsstruktur”.  

 

2. Fastsættelse af de mødendes stemmetal. 

51 stemmer er til stede fordelt på 16 foreninger og 7 bestyrelsesmedlemmer 

 

3. Beretning om DVWF’s virksomhed. 

Formanden afgiver beretning om forbundets virksomhed for sæson 2021. 

Der er en tilføjelse fra HVWK omkring afholdelse af en succesfuld elite camp, der var den første af sin slags 

inden for wakeboard.  

Repræsentantskabet godkender enstemmigt formandens beretning. 

 

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

Morten Froulund fremlægger forbundets regnskab for 2021. 

Udviklingskonsulenten kommenterer, at der ved DVWF’s vækst til +2000 følger en ekstraregning på 125.000 

kr., der årligt skal betales ekstra. Ekstraomkostningen indføres ved en trappeordning med 33% i år 1, 67% i år 

2 og 100% i år 3 og frem. DVWF er nu på 100%. 

Der spørges til elitebudgettet fra HVWK. Morten fremlægger kort fordelingen af økonomi på de 3 spor med 

henvisning til, at der i den uofficielle del af mødet vil blive fremlagt en mere detaljeret fordeling. 

Regnskabet godkendes af repræsentantskabet. 

 

5. Valg af formand 

Frank Tengberg-Hansen genopstiller som formand. Ingen andre ønsker valg. Frank Tengberg-Hansen 

vælges. 



 

6. Valg af bestyrelse 

Morten Froulund og Esben Jørgensen ønsker genvalg. Kenneth Enggaard trækker sig fra bestyrelsen. Janus 

Boye og Christian Popp ønsker valg til bestyrelsen. Der er 4 kandidater til 3 pladser, hvilket udløser en 

valgproces. Stemmeseddel 2 aktiveres. Dirigenten oplyser, at de stemmeberettigede kan stemme ved at 

skrive 0, 1, 2 eller 3 navne på hver stemmeseddel.  

Resultatet: 

Morten: 51 

Janus: 36 

Esben: 30 

Christian Popp: 21 

Morten Froulund, Janus Boye og Esben Jørgensen får valg til bestyrelsen. 

Frederik Brinch genopstiller som suppleant. Ingen andre stiller op. Frederik vælges som suppleant. 

 

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

vælges blandt DVWF’s medlemsklubbers enkelte medlemmer. 

E&Y vælges som statsautoriseret revisor. Der vælges ikke en statsautoriseret fra repræsentantskabet, da det 

ikke er nødvendigt. 

 

8. Valg af medlemmer til ordens- og amatørudvalget. 

Morten Vester og Jørn Lund Jepsen opstiller. De vælges ind i ordens- og amatørudvalget som den sportslige 

kompetence. 

 

9. Fastsættelse af kontingent. 

Der er intet forslag om ændring til kontingentet. Kontingentet fortsætter uændret. 

 

10.  Indkomne forslag. 

- Redaktionelle ændringer - vedtages (”forbundet” til ”DVWF”) 

- Indskrivning af, at der betales kontingent – vedtages 



- Mulighed for virtuelt repræsentantskabsmøde – vedtages 

- 5.3 kommer til at lyde: ”Foreninger indstiller…” Det gøres, da det er klubberne der indstiller deltagere til 

repræsentantskabet, og det er ikke enkeltmedlemmer der stiller op på egen foranledning. 

Anbefalingen kommer fra dirigenten.  

- DVWF bestyrelsen trækker §5.7 forslaget – der er ingen indvendinger. Forslaget trækkes. 

- Alle andre forslag til vedtægtsændringer vedtages med ovenstående rettelser 

- Bestyrelsen og sekretariatet gennemgår vedtægterne og retter eventuelle formuleringsfejl i 

ændringsforslagene. Det er der ingen indvendinger imod. 

 

 


