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Referat af DVWF repræsentantskabsmøde d. 5. marts 2023 

1. Velkomst v. formand Frank Tengberg-Hansen 

2. Valg af dirigent 

DVWF peger på Søren Gøtzsche. Der er ingen bemærkninger. Søren Gøtzsche 

vælges som dirigent. 

3. Repræsentantskabsmødet er gyldigt 

Dirigenten fastslår, at indkaldelse er udsendt d. 5. februar, hvilket er fire uger før 

afholdelse. Det er sket i henhold til § 5.2, da indkaldelsen er udsendt inden for 

tidsfristen, og indeholder dagsordenen for mødet. Repræsentantskabsmødet 

erklæres rettidigt indkaldt og gyldigt. 

4. Beretning om DVWF’s virksomhed 

Formanden fremlægger beretning om DVWF’s virksomhed for sæson 2022. Der er 

ingen bemærkninger mod beretningen. Beretningen tages til efterretning.  

5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v. Morten Froulund 

Ingen bemærkninger mod regnskabet. Regnskabet godkendes af 

repræsentantskabet. 

6. Dagsordenspunkt 10 flyttes op til punkt 5 

Af indkaldelse fremgår et forslag om at rykke punkt 10 frem til punkt 4. 

Begrundelsen fremgår af indkaldelsen. Ingen bemærkninger fra 

repræsentantskabet, og punkt 10 rykkes frem til punkt 5. 

7. Afstemning om vedtægtsændring 
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Der er rettidigt indkommet to forslag til vedtægtsændringer, der vil udmunde i en 

organisationsændring. Forslag 1 er stillet af DVWF’s bestyrelse, og forslag 2 er 

stillet af Aarhus Watersports Complex. 

Kun ét af forslagene kan vedtages eller begge forkastes.  

Morten Froulund motiverer forslag 1 for repræsentantskabet, og Kenneth Enggaard 

motiverer forslag 2 for repræsentantskabet.  

I forslag 2 foreslås at formanden stiller sit mandat til rådighed. Dirigenten 

informerer, at formanden er på valg i lige år, og dermed er midt i en valgperiode. Et 

forslag om formandsvalg kan derfor ikke behandles af repræsentantskabet. Thomas 

Svan (bestyrelsesmedlem i DVWF), Per Sejer Hansen (Thy Cablepark) og Casper 

Dietrich (Roskilde Vandski) spørger formanden Frank Tengberg-Hansen om han vil 

sætte sit mandat til rådighed i behandling af forslag 2. Frank svarer nej. 

Dirigenten indstiller forslag ét til behandling først, da det er det mest vidtrækkende 

forslag.  

Repræsentantskabet holder 10 minutters pause inden valghandling. 

8. Resultat af valghandling om forslag 1 stillet af DVWF’s bestyrelse 

Repræsentantskabet informeres af dirigenten: skriver man JA på stemmeseddel 1 

stemmer man for forslag 1. Skriver man NEJ på stemmeseddel 1 stemmer man 

imod forslag 1. 

Totale stemmer: 57 

JA: 22 

NEJ: 33 

BLANKE: 2 

Forslag 1 modtager ikke 2/3, der stemmer for, og forslaget forkastes. 

9. Resultat af valghandling om forslag 2 stillet af AWC 
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Repræsentantskabet informeres af dirigenten: skriver man JA på stemmeseddel 2 

stemmer man for forslag 1. Skriver man NEJ på stemmeseddel 2 stemmer man 

imod forslag 1. 

Totale stemmer: 57 

JA: 33 

NEJ: 20 

BLANKE: 4 

Forslag 2 modtager ikke 2/3, der stemmer for, og forslaget forkastes. 

Begge forslag er derfor forkastet, og mødet fortsætter af henhold til dagsordenens 

scenarie 2. 

10. Valg af den øvrige bestyrelse 

Der er rettidigt indkommet valgbekendtgørelser fra fire personer, der stiller op til 

bestyrelsen. Materialet omkring rettidigt indsendte valgbekendtgørelser er 

fremsendt rettidigt fra DVWF i henhold til §5.5. én uge inden mødet. 

Nivå Vandskiklub og Roskilde Vandski har nedlagt protest over, at Frederik Brinch 

ikke er på listen og valgbare til bestyrelsen med argument om at han rettidigt 

indsendte valgbekendtgørelse. Frederik Brinch er suppleant i DVWF. Det 

argumenteres også, at Frederik ikke har modtaget indkaldelsen. DVWF kan 

fremvise, at invitationen er fremsendt rettidigt til Frederik. Der er ikke rettidigt 

modtaget en valgbekendtgørelse fra Frederik.  

Frederik Brinch protesterer ligeledes over, at han ikke er blevet inkluderet i 

forbundsarbejdet, da Esben Jørgensen udtrådte af bestyrelsesarbejdet tilbage i 

sommeren 2022. Thomas Svan, der udtrådte af bestyrelsesarbejdet i november 

2023, ytrer i den sammenhæng mistillid til bestyrelsen, da der efter hans egen 

udtrædelse heller ikke blev inkluderet hjælp fra suppleanten. 

Dirigenten kalder 5 minutters pause for at drøfte indvendingerne. 
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Dirigenten fastslår, at der for Frederik Brinch ikke er modtaget en rettidig 

valgbekendtgørelse i henhold til §5.5, og Frederik kan derfor ikke komme i 

betragtning til en bestyrelsespost. 

Hvad angår sagen om inkludering af suppleanten i bestyrelsesarbejdet vil dirigenten 

lade DVWF’s bestyrelse forklare.  

Morten Froulund forklarer, at Esben Jørgensen ikke udtrådte af bestyrelsesarbejdet 

i sommeren 2022, men havde meddelt, at han ikke ville deltage i 

bestyrelsesmøderne frem mod næste repræsentantskabsmøde, hvor han ikke 

ønskede genvalg. Af den årsag valgte bestyrelsen ikke at inkludere suppleanten. 

Morten Froulund forklarer, at Thomas Svan udtrådte af bestyrelsesarbejdet i 

november 2022. Det var bestyrelsens synspunkt, at arbejdsopgaverne under 

Thomas’ ansvarsområde relateret til wakeboard ikke ville blive lettere udført ved 

inkludering af suppleanten, der besidder en vandskirelateret kompetence. Dertil var 

Thomas’ udtrædelse fra bestyrelsen i lavsæson. Bestyrelsen vurderede, at den 

kunne varetage opgaverne uden inkludering af suppleanten. 

Thomas Svan har fortsat mistillid til bestyrelsens dispositioner. 

Dirigenten suspenderer dagsordenen og starter en afstemning om mistillidsvotum til 

den siddende bestyrelse.  

11. Mistillidsvotum 

Repræsentantskabet informeres af dirigenten: skriver man JA på stemmeseddel 3 

stemmer man for mistillid til bestyrelsen. Skriver man NEJ på stemmeseddel 3 

stemmer man imod mistillid til bestyrelsen. 

Totale stemmer: 57 

JA: 35 

NEJ: 22 
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Der er mistillid mod den siddende bestyrelse, der dermed fratræder. 

Administrationen fortsætter den nødvendige drift frem mod det kommende 

ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Der indkaldes til et ekstraordinært 

repræsentantskabsmøde i henhold til vedtægternes §9.1. 

Mødet hæves. 

 

Dirigent  

 

Søren Gøtzsche 

 

 


