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Referat DVWF repræsentantskabsmøde søndag den 11. 
marts 2018, Kerteminde Vandski Klub 

 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 

Rasmus Søndergaard blev enstemmigt valgt. 

Indkaldelse skal ifølge vedtægter ske tidligst 4 uger og senest 2 uger før. 

Indkaldt 16. februar, og er således med 3½ uge rettidigt indkaldt. 
 

2. Fastsættelse af de mødendes stemmetal. 
Det blev vedtaget, at klubbernes stemmetal ville blive fremlagt, såfremt det kom til en afstemning. 
Dette viste sig ikke at være tilfældet.  

 
3. Beretning om Forbundets virksomhed. 

Charlotte Laursen og Peter Meldgaard fremlagde beretning på vegne af bredde- og B&U udvalget. 

Thomas Bruhn Helleberg fremlagde beretning på vegne af kabel og wakeboard. 

Esben Jørgensen fremlagde beretning på vegne af eliten. 

Frank Tengberg-Hansen opsummerede og fremlagde formandens beretning. 
 

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 
Årsrapport blev fremlagt af Morten Froulund og enstemmigt godkendt af forsamlingen. 

Resultat 

- Merindtægt på 300.000 kr. ift. budget pga. 3 punkter 

o Udviklingsprojekt tilskud, DIF på ca. 300.000 

o Kongrestilskud, DIF på ca. 24.000 

o Tilskud, Team Danmark på ca. 12.000 

- Større udgift på ca. 250.000 til klubudviklingen end budgetteret pga. udviklingsprojekt 

tilskud fra DIF. 

- Ca. 95.000 større årsresultat end budgetteret 

Balance 

- Vi har positiv egenkapital for første gang i 10 år. Ca. 40.000 kr.  

- Vi har foretaget et ekstraordinært afdrag på lån til DIF på 150.000 oveni de årlige 100.000.Vi 

vil således være gældsfri overfor DIF i løbet af 3 år 

Vi har været mådeholdne og går under budget på alle poster 

Spørgsmål og kommentarer 

- Jesper Schmidt opfordrer til, at forbundet har fokus på at huske at tilmelde løbere til EM og 

VM i tide. For sen tilmelding kan resultere i bøder, og løbere blev tilmeldt for sent til EM i 

2017. Forbundet understreger, at der ikke er blevet tildelt nogle bøder til for sen tilmelding 
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Anders fra Aalborg kabelpark spørger til, om de 60.000 til talenttræning dækkede både vandski og 
wakeboard. I 2017 dækkede midlerne kun vandski, men Thomas Bruhn Helleberg vil fremadrettet 
have fokus på at brede støtten ud til wakeboard også. 
 

5. Valg af formand og den øvrige bestyrelse. (Se næste side) 
Formand Frank Tengberg KVK, på valg og ønsker genvalg. 

- Der var ikke andre opstillede kandidater og Frank blev enstemmigt valgt. 

Suppleant Jakob Wisniewski CCC, på valg og ønskede ikke genvalg.  

- Stephanie Ann Nielsen fra Herning vandskiklub opstillede som suppleant og blev 

enstemmigt valgt.  

I henhold til vedtægterne er halvdelen af bestyrelsen på valg i hhv. ulige og lige årstal. Som det ses 
af dagsordenen er det kun formanden, der er på valg i år. Den øvrige bestyrelse er således alle på 
valg i 2019. Dette skyldes, at der de sidste år er bestyrelsesmedlemmer, der er trådt ud før udløb af 
deres 2-årige valgperiode.  Bestyrelsen foreslår, at der rådes bod på dette ved at lade halvdelen 
vælge for 1 år næste år. 
 
Den konstituerede bestyrelse er som følger: 

Ansvarsområder i den forslåede bestyrelse: 
 
Frank Tengberg:   Formand 
Esben Jørgensen  Næstformand og eliteansvarlig 
Morten Froulund:   Bestyrelsesmedlem og økonomiansvarlig 
Peter Meldgaard Jacobsen: Bestyrelsesmedlem og ansvarlig for bredde og B&U 
Charlotte Laursen:  Bestyrelsesmedlem og ansvarlig for bredde og B&U 
Thomas Bruhn Helleberg:  Bestyrelsesmedlem og ansvarlig for kabel & wakeboard 
Stephanie Ann Nielsen:  Suppleant 
 
 

6. Valg af 2 revisorer, hvoraf én skal være statsautoriseret/registreret revisor og én skal 
vælges blandt Forbundets medlemsklubbers enkelte medlemmer. 

E&Y ønsker genvalg og genvælges som statsautoriseret revisor. 
Der vælges ikke en ekstern revisor fra foreningerne. 
 

7. Valg af medlemmer til ordens- og amatørudvalget. 
Sten Sørensen genopstiller og blev ensttemmigt valgt. 
 

8. Fastsættelse af kontingent. 
Der er ikke modtaget nogle forslag til kontingentændringer og bestyrelsen foreslår uændrede 

kontingentsatser. Dette blev enstemmigt vedtaget.  

Det blev nævnt, at nogle wakeboardklubber muligvis bryder de øvre rammer for medlemstal 
indenfor de kommende år. Det blev derfor foreslået, at indføre en medlems-sats mere fra f.eks. 200 
medlemmer og op. 
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9. Indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag. 
 

10.  Eventuelt. 
Samsmil og samtræning mellem wakeboard og vandski 

- Anders fra Aalborg kabelpark foreslår større fællesskab på tværs af sportsgrenene. 

- Herning har faciliteter til at udøve både vandski, wakeboard og kabel.  

- Anders foreslår derfor, at der laves en træningslejr for de unge udøvere i Herning, så de kan 

prøve hinandens sportsgrene af og udbrede kendskabet til hinanden og fællesskabet. 

- Esben Jørgensen bakker op om dette forslag. 

Klubbesøg fra forbundet 

- Ydermere foreslår Anders, at der afsættes budget til, at repræsentanter fra forbundet (f.eks. 

Rasmus Søndergaard) kommer rundt på besøg i klubberne. 

- Rasmus forklarer, at han har fokus på klubbesøg i de næste par år, efter der har været et par 

års pause. 

 

DM 2018 

- Esben Jørgensen opfordrer klubberne i at indgå i en turnusordning, så vi ikke for fremtiden 

skal stå i denne situation, hvor DM kommer på plads i sidste øjeblik.  

- Johan Høgh Sørensen kommer med udmeldingen, at VVK kan tage DM 2018. Forsamlingen 

er positivt stillede overfor dette. DM 2018 vil således blive afholdt i Vallensbæk Vandskiklub. 

 

Hopmåleudstyr 

- Johan fra VVK foreslår, at VVK indkøber et transportabelt konkurrencesystem der kan bruges 

på deres Gammel Sø og flyttes med til en anden klub når der skal afholdes DM udenfor VVK. 

Udstyret vil koste ca. 60.000-70.000 kr. og vil således både få gavn for VVK og resten af 

forbundet. Der foreslås en afskrivningsordning på 5.000 pr konkurrence svarende til 10.000 

kr. for Special DM og Open DM samlet. Rasmus foreslår, at der laves en ansøgning til 

foreningspuljen med fæste i VVK. Han tilbyder at hjælpe med denne ansøgning. I tilfælde af, 

at vi modtager støtten vil det altså ikke være nødvendigt med en afskrivningsordning.  

 


