Referat fra repræsentantskabsmødet den 12. marts.
Den 12. marts 2011 afholdtes ordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Vandski Forbund.
Mødet blev afholdt i Vallensbæk Vandski Klub kl. 10:00
Repræsentantskabsmødet havde følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent.
Fastsættelse af de mødendes stemmetal.
Beretning om Forbundets virksomhed.
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Valg af formand.
Valg af den øvrige bestyrelse.
Valg af 2 revisorer, hvoraf én skal være statsautoriseret/registreret revisor og én skal
vælges blandt Forbundets medlemsklubbers enkelte medlemmer
Valg af medlemmer til ordens- og amatørudvalget.
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag.
Eventuelt.

1.

Valg af dirigent
Henrik Ellerbæk HVK blev valgt til dirigent

2.

Fastsættelse af de mødendes stemmetal
Der var desværre et par klubber, der ikke kunne stemme pga. manglende betaling af
kontingent til forbundet.
Det blev diskuteret om stemmerettighederne skulle bestemmes ud fra sidste- eller
indeværende års medlemskab, konklusionen blev at det er indeværende år der er
gældende.

3.

Beretning om Forbundets virksomhed.
Formanden, Frank Tengberg-Hansen aflagde beretning for det forgangne år.
I forlængelse af formandens beretning blev kåringen af årets vandskiperson offentliggjort.
Der var fem kandidater til prisen, som alle fik et ord med på vejen. Prisen som årets
vandskiperson 2010 gik til Oliver Breumlund.

4.

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Årsrapporten der var udsendt til medlemsklubberne forud for mødet, blev gennemgået der
var spørgsmål til udgifterne til Klubudvikling samt Eliten. Peter forklarede at disse udgifter
i høj grad hænger sammen med tilskud fra DIF og Team Danmark, forstået således at en
stor del af beløbene er betalt af førnævnte.
Konsulentløn er en udgift under Klubudvikling, det foreslås at denne udgift bogføres
separat.
Der spørges om Team Danmark tilskuddet til June kan videregives til Maj i tilfælde af at
June ikke kommer på vandet i år, til det er svaret nej, tilskuddet er øremærket til June og
skal betales tilbage, hvis hun ikke bliver klar i år. Dette vil frigive det beløb DVWF har
forpligtet sig til at betale.
5.

Valg af formand.
Formanden var ikke på valg i 2011

6.

Valg af den øvrige bestyrelse.
Sanne Fremlev og Mia Lund Jepsen fratrådte tidligere på året deres bestyrelsesposter
Natascha var ikke på valg.
Christian ønskede ikke genvalg, men funger nu som Sportschef
Peter Jacobsen modtog genvalg
Ny kandidater som blev valgt:
Charlotte Laursen ønskede valg til forbundets bestyrelse
Morten Froulund ønskede valg til forbundets bestyrelse
Sten Sørensen ønskede valg til forbundets bestyrelse.
Ansvarsområder i den nye bestyrelse 2011:
Frank:

Formand.

Peter:

Økonomiansvarlig

Sten:

Eliteansvarlig og forbundets advokat

Morten:

National og Internationale konkurrence ansvarlig

Charlotte:

Udviklingsansvarlig for bredden og ansvarlig for udviklingskonsulent

Natascha:

Ansvarlig for udvikling af wakeboard.

Denis

Ansvarlig for kabelbaner

Jesper:

Suppleant – træder aktivt ind i bestyrelsen ved behov.

7.

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

8.

Peter genvalgt
KPMG genvalgt

Valg af medlemmer til ordens- og amatørudvalget.
Sten Sørensen

9.

Fastsættelse af kontingent.
Uændret.

10.

Indkomne forslag.
1. Svend Bondo havde fremsendt et forslag “ungdomslandshold er det DVSF–, eller privat
regi?”Svend ønskede at diskutere muligheden for fastsættelse af et fast beløb til støtte
til ungdomslandsholdet, evt. at få udarbejdet en beregningsmodel til hel eller delvis
dækning af div. rejse udgifter i forbindelse med internationale konkurrencer.
Konklusionen blev, at forbundet naturligvis vil yde al den støtte der er mulighed for,
med de økonomiske muligheder DVWF har.
2. Navneændring: Dansk Vandski Forbund til Dansk Vandski & Wakeboard Forbund
(DVWF). Generalforsamlingen besluttede at godkende det indkommende forslag til
ændring af forbunds navn. Det blev også besluttet at det er op til bestyrelsen at komme
med et nyt logo.

11.

Eventuelt.
Jesper Schmidt foreslår at DM fremover bliver rykket til midten af august
Jesper Schmidt ønsker mere pressedækning til vores konkurrencer, Frank udtaler at det er
den afholdende klub, der er ansvarlig for at kontakte pressen, dette er der ikke enighed om.
Klubberne kontakter lokal pressen, og DVWF de landsdækkende medier.
Jesper Schmidt appellerer til mere samarbejde mellem klubberne, så kommende
træningslejre kan afholdes i Danmark og ikke pga. økonomi skal afholdes i Sverige.
Frederik Helmersen ønsker mere fokus på Trick og Hop. Charlotte kunne fortælle at der i år
(2011) vil blive udarbejdet stempelkort til Trick.
Grabowsky pokalen skal genindføres, Natascha vil få den fra Andreas
Generalforsamlingen sluttede kl. 13:00

