Referat DVWF repræsentantskabsmøde onsdag den 27. maj
2020, online via Zoom
Tidsplan:
19.00
19.00
20.00
20.30

Velkomst
Formel dagsorden
Præsentation af nyt IWWF Event Management System
Tak for denne gang

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Peter Meldgaard vælges til dirigent
Rasmus Søndergaard vælges som referent
2. Fastsættelse af de mødendes stemmetal.
3. Beretning om Forbundets virksomhed.
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Morten Froulund fremlægger regnskabet til godkendelse.
Jesper Schmidt spørger til DM og hvorfor det kostede under budget. Morten svarer, at
nogle udgifter til DM afholdes året før (f.eks. medaljer). Derudover bruges der typisk
mindre på overnatning, hvis officials vælger at sove i telt/campingvogn on site.
Det er ikke tilsigtet at forbundet skaber formue.
Regnskabet godkendes af repræsentantskabet.
5. Valg af formand og den øvrige bestyrelse.
Frank Tengberg-Hansen er på valg
Morten Froulund er på valg
Esben Jørgensen er på valg
Kenneth Enggaard stiller op til en ekstra plads i bestyrelsen
Frederik Brinch stiller op som suppleant og vælges af repræsentantskabet
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De stemmes alle ind af repræsentantskabet.

6. Valg af 2 revisorer, hvoraf én skal være statsautoriseret/registreret revisor og én skal
vælges blandt Forbundets medlemsklubbers enkelte medlemmer.
Forbundet fortsætter med KPMG og E&Y
7. Valg af medlemmer til ordens- og amatørudvalget. Bestyrelsen indstillede, at forbundet
fremover anvender det ordens og amatørudvalg der findes i DIF regi og at dette blev
vedtaget.
8. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet fastholdes af repræsentantskabet
9. Indkomne forslag.
Vedtægtsændringer
D. 14. marts skal ændres til d. 27. maj i vedtægtsændringen.
De foreslåede ændringer vedtages af repræsentantskabet.
10. Eventuelt.
Jesper Schmidt har spørgsmål til kompensation ift Junior Fun Tour præmie. Spørgsmålet
tages videre udenom repræsentantskabet.
Nye regler for speedbådsbevis. DVWF sætter sig ind i reglerne (de nye regler) og
operationaliserer det for forbundets klubber.
Lars Bloksgaard: tjekliste for hvilke beviser og hvilke regler der gør sig gældende for både
vandski og wakeboard i henholdsvis fritids- og erhvervssammenhæng.
Morten Froulund giver repræsentantskabet en indføring i det nye EMS system. Alle konkurrerende
udøvere skal oprettes i systemet. For oprettelse i systemet skal man sende navn, fødselsdag og email adresse til morten@vandski.dk
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Den konstituerede bestyrelse er som følger:
Frank Tengberg-Hansen
Morten Froulund
Esben Jørgensen
Peter Melgård Jacobsen
Charlotte Lauersen
Thomas Bruhn Helleberg
Kenneth Enggaard

Formand
Bestyrelsesmedlem, Næstformand og Økonomi ansvarlig
Bestyrelsesmedlem og Eliteansvarlig
Bestyrelsesmedlem, Bredde- og B&U ansvarlig
Bestyrelsesmedlem, Bredde- og B&U ansvarlig
Bestyrelsesmedlem og Kabel wakeboard ansvarlig
Bestyrelsesmedlem og Kabel wakeboard ansvarlig

Frederik Brink

Supplant
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