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Forbundets navn, hjemsted og formål 

 

§ 1. 

 

1.1. Forbundets navn er Dansk Vandski & Wakeboard Forbund som forkortes DVWF. 

 

1.2. Forbundets hjemsted er Brøndby. 

 

1.3. Forbundet er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund og International Waterski & Wake-

board Federation og underkastet disse organisationers til enhver tid værende vedtægter, 

love og andre bestemmelser. 

 

Formål  

 

§ 2. 

 

2.1. Forbundets DVWF’s formål er - såvel på elite- som på motionsplan - at virke for vand-

ski- og wakeboardsporten og deres udbredelse og udvikling i Danmark, samt yde tilskud 

til aktiviteter der understøtter denne virke. At fungere som officielt organ for medlems-

klubber og enkeltmedlemmer, at varetage medlemsklubber og enkeltmedlemmers inte-

resser overfor bl.a. Danmarks Idrætsf-Forbund, Team Danmark og statslige myndighe-

der, at tilrettelægge trænings- og konkurrenceaktiviteter samt at forestå repræsentation 

overfor udlandet, bl.a. ved deltagelse i officielle mesterskaber. 

 

Medlemmer af Forbundet 

 

§ 3. 

 

3.1. Enhver dansk vandski- eller wakeboardklub kan optages som medlem af Forbundet-

DVWF, under forudsætning af, at den pågældendes klubs vedtægter/love godkendes af 

Forbundet, og at den pågældende klub foretager medlemsregistrering hos Danmarks 

Idrætsf-Forbund. 

 

3.2. Forpligtelsen til for hver medlemsklub at foretage medlemsregistrering til Danmarks 

Idrætsf-Forbund sker i henhold til de enhver tid værende regler herom. 

 

3.3. Forbundet kan beslutte, at medlemsklubber skal udlevere fuldstændige medlemslister, 

fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer samt generalforsamlingsgodkendte regnskaber 

til internt brug såvel for Forbundet som for Danmarks Idræts-Forbund. 
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3.4 For medlemskab i DVWF betaler hver klub et årligt kontingent, der fastsættes af repræ-

sentantskabet efter bestyrelsens indstilling. 

 

Repræsentantskab 

 

§ 4. 

 

4.1. Repræsentantskabet er Forbundets DVWF’s øverste myndighed og består af Forbundets 

DVWF’s bestyrelse samt højst 2 befuldmægtigede repræsentanter fra hver af Forbun-

dets DVWF’s medlemsklubber. Repræsentanterne skal være medlemmer af den pågæl-

dende klub, og må ikke være medlemmer af Forbundets DVWF’s bestyrelse. 

 

§ 5. 

 

5.1. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i tiden mellem 1. januar og 15. 

marts. 

 

5.2. Medlemsklubberne indkaldes skriftligt med mindst 14 dages ugers og højest 64 ugers 

varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen. For det ordinære repræsentantskabs-

mødes vedkommende skal det reviderede regnskab, der fremlægges til godkendelse på 

repræsentantskabsmødet, tillige vedlægges.Som udgangspunkt afholdes mødet fysisk. 

Bestyrelsen kan dog bestemme – under ekstraordinære omstændigheder – at det kan af-

holdes helt eller delvist virtuelt/digitalt. 

 

5.3 Medlemmer af foreninger under DVWF, der ønsker valg til ledige poster i forbundets 

organer, skal bekendtgøre deres kandidatur til DVWF senest 2 uger før repræsentant-

skabsmødet. 

 

5.4 Forslag om vedtægtsændring, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabs-

møde, skal være DVWF i hænde senest 2 uger før afholdelse af mødet. 

 

5.5 Indkomne forslag og det reviderede regnskab fremsendes til foreningerne senest 1 uge 

før repræsentantskabsmødet. Det samme gør sig gældende for valgkandidatbekendtgø-

relser, jf. § 5 stk. 3. 

 

5.6 Senest 5 dage før repræsentantskabsmødet skal klubberne meddele DVWF, hvem der 

repræsenterer klubben. Kun rettidigt anmeldte repræsentanter kan udøve klubbens 

stemmeret. 
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5.7 Senest 5 dage før repræsentantskabsmødet skal klubberne fremsende eventuelle fuld-

magter til DVWF. Af fuldmagten skal fremgå, hvilken klub der er afgiver og modtager 

samt formandens underskrift for klubben, der afgiver. Kun rettidigt fremsendte fuld-

magter kan aktiveres på repræsentantskabsmødet. 

 

5.8 Der kan som hovedregel ikke opstilles kandidater efter den i § 5 stk. 3 nævnte frist. Er 

der ved fristens udløb kun opstillet én kandidat, er den pågældende valgt. Er der ved fri-

stens udløb opstillet flere kandidater til den enkelte post, besættes posten ved individu-

elle valg blandt de opstillede kandidater. Er der ved fristens udløb ikke opstillet kandi-

dater til den enkelte post, kan der opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. 

 

§ 6. 

 

6.1.  Hver medlemsklub har på repræsentantskabsmødet mindst to stemmer, plus en stemme 

yderligere hver gang klubben har 100 aktive medlemmer ved senest afsluttede med-

lemsregistrering (101 medlemmer = 3 stemmer, 301 medlemmer = 5 stemmer osv.) Én 

klub kan maksimalt være repræsenteret med 8 stemmer. Opgørelsen af stemmer gælder 

uændret ved ekstraordinære møder i perioden frem til næstkommende ordinære repræ-

sentantskabsmøde. 

 

6.2. Er medlemsregistrering til Danmarks Idrætsf-Forbund, jf. § 3.1 - 3.2, ikke indsendt, 

og/eller kontingent for det år, hvori mødet afholdes, ikke betalt inden repræsentant-

skabsmødet, har den pågældende medlemsklub ikke stemmeret på mødet. 

 

6.3. Forbundets bestyrelsesmedlemmer har hver én stemme. 

 

 

6.4. To repræsentanter udvalgt af og blandt Forbundets løbere og riders samt ansatte konsu-

lenter/tilknyttede udvalgsformænd i henhold til § 12.2 er berettiget til at deltage i og ud-

tale sig på repræsentantskabsmødet. 

 

§ 7. 

 

7.1. Beslutninger på repræsentantskabsmødet træffes ved simpel majoritet, jf. dog § 17. I til-

fælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

 

7.2. Repræsentantskabsmødet ledes af en af repræsentantskabet valgt dirigent. Dirigenten 

afgør med bindende virkning alle spørgsmål vedrørende behandlings- og afstemnings-

måde. 



5. 

 

 

 

 Internal - KMD A/S 

 

§ 8. 

 

8.1. Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde: 

 

1. Valg af dirigent. 

 

2. Fastsættelse af de mødendes stemmetal. 

 

3. Beretning om Forbundets DVWF’s virksomhed. 

 

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

 

5. Valg af formand. 

 

6. Valg af den øvrige bestyrelse. 

 

7. Valg af revisor der skal være statsautoriseret/registreret revisor 

 

8. Valg af medlemmer til ordens- og amatørudvalget. 

 

9. Fastsættelse af kontingent. 

 

10. Indkomne forslag. 

 

11. Eventuelt. 

 

8.2. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal 

være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før dets afholdelse. Modtagne forslag udsendes 

til medlemsklubberne senest 7 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse. 

 

8.23. Der føres protokol over det på repræsentantskabsmødet passerede. Protokollen under-

skrives af dirigenten. 

 

 

 

 

§ 9. 

 

9.1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen finder det nød-

vendigt, eller når mindst 3 medlemsklubber forlanger dette. Ekstraordinært repræsen-
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tantskabsmøde skal afholdes inden 4 uger efter at anmodningen herom er modtaget af 

bestyrelsen. På ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan kun behandles det eller de 

emner, der har givet anledning til mødets indkaldelse. 

 

Forbundets bestyrelse 

 

§ 10. 

 

10.1. Til varetagelse af den overordnede ledelse af forbundet vælger repræsentantskabet en 

bestyrelse bestående af, 5 - 7 personer, herunder formanden. Valgbare til bestyrelsen er 

medlemmer af klubber organiseret under Forbundet. Bestyrelsen fordeler opgaver og 

ansvar imellem sig, herunder også fordeling af ledelsesansvaret for Forbundets økono-

mifunktion. 

  

10.2. Formanden vælges for 2 år ad gangen på lige år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer væl-

ges ligeledes for 2 år ad gangen, idet 2 vælges i lige år og 2 i ulige år. Suppleanter væl-

ges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen udpeger blandt dets menige medlemmer 1 næstfor-

mand.  

 

§ 11. 

 

11.1. Ordinære bestyrelsesmøder afholdes jævnligt efter formandens bestemmelse. Et med-

lem af bestyrelsen kan derudover når som helst forlange ekstraordinært bestyrelsesmøde 

afholdt. 

 

11.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne, herunder 

formanden, er til stede. 

 

11.3. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed er 

formandens stemme udslagsgivende. 

 

§ 12. 

 

12.1.  Forbundets DVWF’s daglige drift varetages af de af bestyrelsen ansatte og knyttede 

konsulenter og udvalg. 

12.2. Ansatte konsulenter/tilknyttede udvalgsformænd skal være medlemmer af en medlems-

klub og må ikke være medlemmer af Forbundets bestyrelse.  
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12.3. Bestyrelsen har til opgave at afstikke retningslinjer og mål for udvalgenes/konsulenter-

nes virke, koordinere udvalgenes/konsulenternes budgetter samt efterfølgende at kon-

trollere anvendelse. Bestyrelsen er ansvarlig for ansættelse/tilknytning af konsulen-

ter/udvalgsformænd, koordinering af de pågældendes arbejde, ansvarlig for regler for 

udarbejdelse af budgetter, samt fastlæggelse af eventuelle lønnede medarbejderes afløn-

ning og af generel honorering. 

 

 

§ 13. 

 

13.0. Forbundet anvender IKC ordningen i forhold til ordens- og amatørudvalg. Såfremt IKC 

ordningen ophører eller Forbundet vælger at ophører med at bruge IKC ordningen er 

§13.1 til §13.8 gældende på dette område. 

 

13.1. Repræsentantskaber vælger et ordens- og amatørudvalg bestående af én formand, der 

skal have juridisk baggrund og to øvrige medlemmer. Medlemmer af ordens- og ama-

tørudvalget må ikke være medlemmer af Forbundets bestyrelse, tilknyttede udvalgsfor-

mænd eller ansatte konsulenter. 

 

13.2. Bestyrelsen udpeger en repræsentant, der ikke har sæde i ordens- og amatørudvalget, 

men som repræsenterer Forbundet DVWF i alle sager der forelægges ordens- og ama-

tørudvalget. 

 

13.3. Ordens- og amatørudvalget afgør - efter skriftlig begæring fra bestyrelsen, medlems-

klubber og/eller enkelte klubmedlemmer - alle spørgsmål om anvendelse af Forbundets 

DVWF’s vedtægter og øvrige bestemmelser. 

 

13.4. Ordens- og amatørudvalget kan under en sags behandling indhente alle oplysninger som 

det skønner nødvendigt, og såvel medlemsklubber som enkelte klubmedlemmer er for-

pligtet at besvare ordens- og amatørudvalgets forespørgsler. 

 

13.5. Ordens- og amatørudvalget kan idømme medlemsklubber og enkelte klubmedlemmer 

disciplinære straffe, herunder bøder og tidsbestemt udelukkelse fra deltagelse i konkur-

rencer - men ikke eksklusion af ForbundetDVWF. 

 

13.6. Ordens- og amatørudvalget kan i udelukkelsessager træffe beslutning om omgående 

udelukkelse, hvor det skønnes at der foreligger en overtrædelse som kan medføre ude-

lukkelse. 
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13.7. Udvalgets kendelser offentliggøres i Forbundets DVWF’s officielle organ, bortset fra 

bøde- og udelukkelsessager, der kun offentliggøres, såfremt udvalget efter påstand her-

om har besluttet dette. 

 

13.8. Såvel sagens parter, som bestyrelsen, kan inden 4 uger fra det tidspunkt hvor de har 

modtaget skriftlig meddelelse om udvalgets kendelse i sagen, indanke denne for Dan-

marks Idrætsf-Forbunds amatør- og ordensudvalg. Udvalget afgør om appel skal have 

opsættende virkning. 

 

Sponsorering 

 

§ 14. 

 

14.1. Medlemsklubber og enkelte klubmedlemmer er forpligtet til at respektere de af Forbun-

det til enhver tid værende indgåede aftaler vedrørende sponsorering, reklamering m.v. 

 

Doping 

 

§ 15. 

 

15.1. Ethvert klubmedlem af en medlemsklub er underlagt Danmarks Idræts-Forbunds do-

pingregulativ, herunder dets regler om forbudte medikamenter, kontrol og øvrige be-

stemmelser. 

 

Konkurrencer, opvisninger m.v. 

 

§ 16. 

 

16.1. Konkurrencer, opvisninger eller lignende med deltagelse fra udlandet og dDansk delta-

gelse i konkurrencertitel events, opvisninger eller lignende i udlandet må kun finde sted 

med Forbundets DVWF’s tilladelse. 

 

 

Vedtægtsændringer m.v. 

 

§ 17. 

 

17.1. Ændring af disse vedtægter samt eksklusion af en medlemsklub kan kun ske på et re-

præsentantskabsmøde og kun med tilslutning fra mindst 2/3 af de mødendes stemmer. 
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17.2. Forbundet DVWF kan ikke opløses, så længe mindst 2 medlemsklubber ønsker dets be-

ståen. Beslutninger om opløsning kan kun træffes på et ordinært repræsentantskabsmø-

de med tilslutning fra mindst 2/3 af de mødendes stemmer. 

 

Tegningsregel 

 

§ 18. 

 

18.1. Forbundet DVWF tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. 

 

18.2. Forbundet DVWF hæfter kun for sine forpligtelser med Forbundets DVWF’s til enhver 

tid tilhørende formue. Der påhviler ikke Forbundets DVWF’s medlemsklubber, enkelte 

klubmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer eller forretningsudvalgsmedlemmer m.v. no-

gen personlig hæftelse. 

 

Regnskab og revision 

 

§ 19. 

 

19.1. Forbundets DVWF’s regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 

 

 

Oprindeligt vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt i Skovshoved den 9. april 1959 og 

herefter løbende ændret, senest 134. marts 20221.  

 

 

 

 

Som dirigent: 

 

 

……………………………. 

 


