Referat DVWF repræsentantskabsmøde søndag den 10.
marts 2019, 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 18. februar, og er således med 3 uge rettidigt indkaldt.
Indkaldt rettidigt

1. Fastsættelse af de mødendes stemmetal.
- Stemmetal fastsættes ved nødvendighed
2. Beretning om Forbundets virksomhed.
Charlotte (vandski) - Stor aktivitet i vandskiklubberne. Positiv rift om at afholde JFT.
Thomas (wakeboard) – Ligeledes stor aktivitet på wakeboardsiden
Stinne (Elite) – Gode resultater for U17 og U21. Forsøger at få de helt unge med. Godt
samarbejde med AAVK og VVK i træningssammenhæng.
Frank – Worldcup i Aalborg 2021. Aalborg kommune er med på ideen og den mangler nu
blot godkendelse fra Kystdirektoratet. Betingelsen er er grønt lys til fullsizekabel.
Forventer afklaring i foråret.
(Læs evt. fuld beretning)
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Regnskab godkendt
Kommentarer: MEGET positivt at BÅRSE projektet og DIF lånet endeligt er er afsluttet
kapitel.
4. Valg af formand og den øvrige bestyrelse. (Se næste side)
Thomas Bruun Hellebjerg TCP, Peter Meldgaard Jacobsen RKVK, Charlotte Laursen KVK,
Morten Frolund AAVK, Esben Jørgensen VVK og Stephanie Ann Nielsen HVWK er på genvalg.
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Bestyrelsen genvalgt.
Morten Froulund og Esben Jørgensen vælges for en 1-årig periode for at udligne den ubalance der
er i, at alle menige bestyrelsesmedlemmer er på valg det samme år.
I 2020 er følgende derfor på valg:
Frank Tengberg-Hansen
Morten Froulund
Esben Jørgensen
Den konstituerede bestyrelse er som følger:
Ansvarsområder i den forslåede bestyrelse:
Frank Tengberg:
Esben Jørgensen
Morten Froulund:
Peter Meldgaard Jacobsen:
Charlotte Laursen:
Thomas Bruhn Helleberg:
Stephanie Ann Nielsen:

Formand
Næstformand og eliteansvarlig
Bestyrelsesmedlem og økonomiansvarlig
Bestyrelsesmedlem og ansvarlig for bredde og B&U
Bestyrelsesmedlem og ansvarlig for bredde og B&U
Bestyrelsesmedlem og ansvarlig for kabel & wakeboard
Suppleant

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

6. Valg af medlemmer til ordens- og amatørudvalget.
Steen Sørensen genvalgt

7. Fastsættelse af kontingent.
Ingen indkomne forslag. Beløb kontingent fortsætter
.
8. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag
9. Eventuelt.
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-Ros til opdatering af hjemmeside
-Velkommen til nye formænd Nivå og Aalborg VK
-Orientering om DVWF udviklingspulje / DIF foreningspulje
-Protektionen fra Kongehuset er ophørt. I brevet fra kongehuset skriver de at hvorvidt protektionen
kunne fortsætte, eller om protektionen – som det er normalt ved protektors død – må ophører. Det
har desværre ikke vist sig muligt at fortsætte protektionen.

Cold Hawaii Inland /Thy får fullsize kabel 2020
-Rasmus orienterer om udfordringen forlystelsesdirektiv (kabel) .
DVWF medlemmer er dækket af forbundets forsikring.
-Vil klubberne sejle erhvervssejlads / Polterabend – Søfartslægen er trukket ud. Skal ikke længere
have ”blå bog” – Der skal stadig beskrives sikkerhedsinstruks – bådførere skal stadig lave motiveret
ansøgning til Søfartsstyrelsen.
-Medlemmer af Tursejlernes Forsikring skal lave et farttillæg – Rasmus har haft kontakt med DTS og
medlemmer skal vælge - den midterste- på hjemmesiden.
- Der efterlyses fælles værktøjer/ ex medlemsregistrering / GPDR / førstehjælpskurser
- Der er et problem med at opfylde krav om børneattester i nuværende form sammen med den
nye GPDR lovgivning. Der kommer noget fra Rasmus snarrest
- Jesper Schmidt fra SVK efterlyser træneruddannelse. DVWF er i gang med oversættelse af den
franske manual ca. 300 siders oversættelse
- Århus er i gang med at lave træner video tuturials med wakeboard tricks
Kortfattet redegørelse af elitearbejdet for den kommende sæson – Thomas Bruhn Helleberg
Indvielse af Lars Arp-Hansen pokalen, som erstatter den bortkomne Grabowski pokal
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Kåring af årets priser 2018:
Årets internationale wakeboard resultat : Robin Leroy Leonard
Årets internationale vandski resultat : Tue Ernst Nielsen
Årets Wakeboard Klub : Århus Watersports Complex
Årets vandskiklub : Als Odde Vandskiklub
Årets frivillige wakeboardperson: Kenneth Enggaard
Årets frivillige vandskiperson: Annette Sørensen
Årets wakeboardperson: Stephanie Ann Nielsen
Årets vandskiperson: Gert Abrahamsen

Referent Charlotte Laursen
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