Referat DVWF repræsentantskabsmøde d. 14/3 - 2021 kl. 10.00
Mødeform: Zoom
Tidsplan:
10.00
10.00
12.00

Velkomst
Formel dagsorden (se næste side)
Tak for denne gang

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Christian Lygum vælges som dirigent. Han erkender repræsentantskabet som værende
gyldigt, da indkaldelsen er udsendt d. 27. februar.
2. Fastsættelse af de mødendes stemmetal.
Der er 61 stemmer repræsenteret. Christian fremlægger proceduren for tilmelding,
opstilling til bestyrelse, indsigelse mod mødeform og afgivelse af indkomne forslag.
3. Beretning om Forbundets virksomhed.
Frank afgiver formandens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Morten fremlægger regnskabet i henhold til den udsendte årsrapport. Der er et overskud i
driften på 187.000 kr. Årsagen er, at mange aktiviteter ikke har kunne gennemføres
grundet pandemien. Der budgetteres med et underskud i 2021 for at få flere penge ud og
arbejde i forbundets aktiviteter. Egenkapitalen er på 635.000 kr. Der har været
underforbrug inden for eliten og personaleudgifter, da der ikke har været normal
rejseaktivitet.
Hvad skal de ekstra penge bruges på i år? Der er bl.a. ekstra international
konkurrenceaktivitet, da der er en del mesterskaber, der er flyttet fra 2020 til 2021. Tesen
er, at midlerne genbruges inden for de samme områder som underforbruget har været i
2020.

Forslag om afsættelse af 50.000 kr. til en større konkurrence i 2022 med record capability.
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5. Valg af formand og den øvrige bestyrelse. (Se næste side)
Thomas Bruhn Helleberg har trukket sit kandidatur til bestyrelsespost. Derfor vælges
følgende til bestyrelsen:
- Thomas Svan Them
- Charlotte Laursen
- Peter Meldgaard Jacobsen
6. Valg af 2 revisorer, hvoraf én skal være statsautoriseret/registreret revisor og én skal
vælges blandt Forbundets medlemsklubbers enkelte medlemmer.
Fremgår af vedtægtsændring
7. Valg af medlemmer til ordens- og amatørudvalget
Fremgår af vedtægtsændring
8. Fastsættelse af kontingent.
Ingen ændringer i kontingentsatsen
9. Indkomne forslag
Der er kommet 4 forslag til vedtægtsændringer. Alle forslag er vedtaget med 100% af
stemmerne.
10. Eventuelt
Jesper Schmidt spørger til klare regler for deltagelse af forældre ved træningslejre, der
sikrer at der betales for forplejning.
Hvad er status på US Masters? Kan Philip deltage? Esben siger, at de kan deltage og vinde.
Findes der en central regnskabsordning i IKC der kan understøtte klubberne, da de
generelt har svært ved at rekruttere frivillige til de centrale poster. Thomas Svan sidder i
et advisory board, hvor de arbejder på en ordning der kan hjælpe og understøtte
klubberne. En netværksordning kunne være en løsning. I HVWK har de fået en tilpasset
løsning, der ikke er Convensus.
Der er en udfordring i overholdelse af GDPR regler ifb brug af et excelark.
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William anbefaler en betalt løsning der taler sammen med bankkonto. Medlemssystemet
mangler AaCP en løsning til.
Netværksmøder på vandskisiden? Er der et behov for det?
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