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Tilstedeværende* 
Mikkel Rasmussen (Flipper) 

Jonas Hoff (Formand) 

Tobias Hansen (Amager) 

Tommie Jeppesen (Dommere) 

Søren Nielsen (Kasserer) 

Mads Jakobsen (AquaQuick) 

Svend Erik Andersen (Tudserne) 

Gitte Alsing Møller (Aqua Club) 

Herlev, (Herlev). 

 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent & referent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab for det forgangne år fremlægges (Godkendt tidligere på året ved DSF’s 

repræsentantskabsmøde) 

4. Budget for det forgangne år fremlægges (Godkendt tidligere på året ved DSF’s 

repræsentantskabsmøde) 

5. Valg til: 

a. Disciplinærudvalget (4 personer, heraf en koordinator) 

b. Turneringskoordinator 

c. Dommerkursuskoordinator 

6. Indkommende forslag til ændringer i ”Retningslinjer for afvikling af Danmarksturneringen i uv-rugby og 

underliggende divisioner” 

7. Eventuelt og næste årsmøde 

 

1. Valg af dirigent & referent 
Søren Nielsen vælges som dirigent og Tobias Hansen som referent. 

 

2. Formandens beretning 
Formanden fremhæver at det har været et godt år på især på herresiden hvor herrelandsholdet blandt 

andet fik sølv med hjem fra EM. Også kvinderne og u21 har været til mesterskaber. 

Bredden i sporten lider desværre fortsat, især uden for storbyen, hvilket betyder at vi som forbund mister 

medlemmer. En optælling viser at vi nu er under 1000 medlemmer hvilket koster DSF 250.000 i tilskud hvis 

det sker i 2-3 år, hvilket formegentligt vil få konsekvenser for sportens bevilling fra forbundet. 

En del af måden at komme videre på vil også være at vi får en formand for udvalget der har tiden og lysten 
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til at give dette ekstra fokus, da vores nuværende formand jo reelt er valgt udelukkende for at holde 

udvalget i live, trods manglende tid. 

Desuden mangler vi fortsat mere eller mindre hele vest i divisonerne, hvilket både koster i medlemmer og 

organisation. Der opfordres til at de større klubber uden for Sjælland også tager fat i andre klubber de har 

kontakt med for at få dem inddraget og registreret. 

Spørgsmål (Flipper) Gøres der noget for at afhjælpe problemerne?:  

Svar: Der arbejdes på dette, da det når tallene gennemgås bliver tydligt at mange klubber 

enten ikke har meldt tal ind eller meldt for få ind, da registreringen fra DIF har været meget 

vagt udtrykt, så der er brug for info til klubberne, og der indstilles til at alle breder budskabet 

om at denne registrering er vigtig. 

Der arbejdes desuden med at støtte mindre klubber ved at tilbyde at komme ud og hjælpe med 

træning, udstyr, taktik eller andet. 

Der har også været forsøgt en kampagne men pengene er der ikke til det 

Spørgsmål (Flipper) Var der ikke gang i et initiativ omkring et ungdomshold i KBH?: 

Svar: Projektet kører stadig i regi af Amager, men lider også af at det hele ligger på en mand 

Kommentar (AquaQuick): Arden har succes med et juniorhold lige nu, men det kræver ressourcer 

og især dedikerede frivillige som brænder for det. Fokus anbefales desuden at ligge på folk der kan 

lide vandsport, og gerne unge der kan lokkes i grupper. 

3. Regnskab  
Regnskabet fremlagt af kasser Søren Nielsen og godkendes. 

 

4. Budget  
Budget fremlagt af kasser Søren Nielsen og godkendes. 

Kommentar (AquaQuick): Det kan forventes at udgifter til u21 transport stiger da der nu er flere 

spillere fra Arden der kommer ind om holdet, og har langt til træninger i København. 

Kommentar (Flipper): Man bør måske overveje at udvalget skal betale for transport af låneudstyr 

til klubber for at understøtte udvikling af sporten, som tidligere talt om, så ikke det skal koste noget 

at have fol/grupper på prøve. 

 

5. Valg 
Tommie Jeppesen melder sig til disciplinær udvalget. Da han repræsenterer Flipper og stiller op som den 

eneste, skal de resterende 3 top-4 klubber hver stille en repræsentant. 

Lars Greve er fortsat koordinator for Eliten og Jonas Hoff for divisionerne. 

Desuden vælges Tommie som koordinator for dommerkurser, samt for at kigge på om der er brug for mere 

info eller evt. regler omkring dommerstanden i Danmark, for at højne niveauet især i divisionerne, da Elite 

dommerne efterhånden er ved at være af en rigtig fin standard. 

Ingen melder sig som pr. repræsentant, så der er foreløbigt ingen der sidder på denne post i udvalget. 

Kommentar: Det er ærgerligt med en manglende pr. ansvarlig, så det ville være rart hvis nogen har 

lyst til at tage dette ansvar, da der er et tydeligt behov for fokus på at få skabt artikler og nyder der 

kan spredes i diverse medier, og evt. også et kig på hjemmesiden eller andet. 
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6. Indkommende forslag til ændringer i ”Retningslinjer for afvikling af Danmarksturneringen 

i uv-rugby og underliggende divisioner” 
Der er ikke indkommet nogen forslag. 

 

7. Eventuelt 
Der er intet til evt. og dirigenten hæver mødet. 

 


