
Bestyrelsesmøde DKF dagsorden

Dagsorden     15. december 2022

Dato 15. december 2022

Sted Nyborg Strand

Deltagere

Ansvarlige benævnes med initialer.

Tom Faurschou (TF), Claus Bo Svenningsen (CBS), Kristian Nielsen
(KNI), Lau Larsen (LL), Peter H Engel (PHE), Jeppe Jørgensen (JJ),
Tommas Nielsen (TNI), Christian Jacobsen (CJ), Malene Hjorth (MHJ),
Nina Øverberg (NIO)

Afbud

Referent Malene Hjorth (MHJ)

Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag
#

An-
svar-

lig

Velkommen 1) Velkommen også til de nye TF

1. Godkendelse af
referat

TF

2. Godkendelse af
dagsorden

TF

3. Diskussion 1) Opgavefordeling til debat (besluttes på kommende
møde i januar)

2) Praktik og Procedurer ved bestyrelsesmøder
3) Positionering i andre NGO’er? Udskudt fra tidligere

møder
4) Indledende årsmøde evaluering
5) Afledte opgaver efter årsmøde?

3.1

3.2
3.3

3.4
3.5

TF/CJ

MHJ
CBS/CJ

MHJ
CJ

4. Beslutning 1) Bestyrelsens mødedatoer besluttes - se oplæg
2) Budget 2023 vedtages?
3) BDFL Fase 3

4.1
4.2
4.3

CJ
KNI/CJ
CJ
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Bestyrelsesmøde DKF dagsorden
5. Skriftlig orientering

bestyrelsen

1) Formand
2) Første næstformand
3) Anden Næstformand
4) Landshold og Elite
5) Konkurrence
6) Klubaktiviteter og motion
7) Facilitet & Miljø.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

6. Skriftlig orientering
organisationen

1) Samlet for medarbejderstaben 6.1 CJ

7. Økonomi 1) Status 7.1 CJ

8. Eventuelt 1) 8.1 TF

Indsatsområder 2021-2028

● Koncepter til klubber.

Klubber med padleaktiviteter skal se DKF som
den mest relevante samarbejdspartner.

● Meget mere B&U.

Vi arbejder for at skabe og udvikle børn- og
unge miljøer, som tiltrækker og sikrer
tilknytning af flere børn og unge.

● DKF tager ansvar.

Vi vil sikre godt rovand og retten til gode
oplevelser på vandet - uanset fysiske og
psykiske hindringer.

● Tilbud til den enkelte.

Vi vil vise en klar og tydelig vej ind i
padlesporten. Vi stræber efter at have
relevante tilbud til alle interesserede.

● Verdens bedste træningsmiljø

Vi vil udvikle elitetræningsmiljøer, som favner
hele atleten og sikre, at Danmark kontinuerligt
vinder medaljer ved internationale
mesterskaber.

● Faglighed, digitalisering og optimering

Vi vil kendes for vores høje faglighed og
forbundets relevans for alle padlere - både
online og offline.
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Bestyrelsesmøde DKF dagsorden

Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 3.1                   15. december 2022
Form Diskussion

Ansvarlig TBF CJ

Emne Opgavefordeling i bestyrelsen debattere

Opgave Bestyrelsen skal debatterer hvorledes opgaverne skal fordeles i det kommende år

Baggrund Bestyrelsesmedlemmer vælges til et bestemt område i DKF bestyrelse. Dette
fremgår af vedtægter.

En række opgaver skal dog fordeles idet de ikke entydigt er hjemmehørende i et
et område.

Derudover har bestyrelsen ønsket at få en mere detaljeret fordeling af ansvaret
for den nye strategi

Med udgangspunkt i dette er der udarbejdet et forslag til drøftelse med henblik
på flere samtaler og endelig vedtagelse i januar

LINK

Indstilling Bestyrelsen drøfter opgavefordeling og italesætter forventninger til bestyrelsens
rolle.

Næste opfølgning Næste bestyrelsesmøde
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https://docs.google.com/document/d/1oycDiV4ZVQBiMe5fNJY9gshxwGInOX1bWRTk-4Id6KQ/edit?usp=sharing


Bestyrelsesmøde DKF dagsorden

Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 3.2                15. december 2022
Form Diskussion

Ansvarlig MHJ

Emne Praktik & Procedure ved be-møder

Opgave Af hensyn til os alle - nye og gamle bestyrelsesmedlemmer samt sekretariatet -

indsættes i det følgende et afsnit fra DKF’s Love og bestemmelser, som beskriver

aftalen vedr. bestyrelsesmøde-formalia. Bl.a. fordi 2022 har kørt lidt på

pumperne, således, at der har været tvivl om, hvornår man kunne regne med en

dagsorden og bilags færdiggørelse. Dette uvæsen vil vi til livs 🙂 Læg især mærke

til deadlines, som her er understreget, samt kommentarer i [].

Baggrund
a. Praktik & Procedure ved bestyrelsesmøder

● Fastsættelse af mødedatoer
○ Sker i en årsplan som vedtages i nov/dec for det efterfølgende år

(Direktør & Formand)
● Deadlines

○ Indkaldelse 14 dage før mødet (sekretariatsleder/direktør)
○ Bilag og dagsordenspunkter indsendes 8 dage før mødet (alle)

[Dette er et opmærksomhedspunkt]
○ Endelig dagsorden og bilag udsendes 7 dage før mødet

(sekretariatsleder/direktør) [Dette er et opmærksomhedspunkt]
○ Referat - udkast til formand / direktør senest 2 arbejdsdage efter

mødet (vejledende) (sekretariatsleder/direktør)
○ Referat - udkast til bestyrelsen senest 5 dage efter mødet

(vejledende) (sekretariatsleder/direktør)
○ Referat godkendes / kommenteres af bestyrelsen senest 10 dage

efter mødet (vejledende) (sekretariatsleder/direktør)
○ Referat offentliggøres senest 14 dage efter mødet (vejledende)

(sekretariatsleder/direktør)
[Bemærk at de sidste punkter er vejledende og selvfølgelig bør
tilstræbes opfyldt, men der kan være opgaver i sekretariatet, der
sinker processen]

● Indkaldelse
○ Foreløbig dagsorden sendes til bestyrelse og ansatte med
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Bestyrelsesmøde DKF dagsorden
angivelse af deadlines for udarbejdelse af bilag og tilføjelser af
nye punkter.

● Dagsorden
○ Følger fast skabelon med: Velkomst, godkendelse af referat og

dagsorden, punkter til diskussion og punkter til beslutning.
Herefter følger orienteringspunkter fra bestyrelsesmedlemmer,
direktør og ansatte. Samt orientering om budget og økonomi.
Sidste punkt på dagsorden er eventuelt.

○ Ansatte og bestyrelsesmedlemmer kan sætte sager på
dagsordenen. Dagsordenen godkendes af direktør og formand
inden udsendelse

● Bilag før mødet
○ Alle bilag skrives enten ind i notatform eller der udarbejdes et

covernotat (jf skabelon) til bilaget.
○ Den endelige dagsorden inklusiv alle “ikke-fortrolige” bilag

offentliggøres på DKF’s hjemmeside.

● Referat
○ Der udarbejdes et beslutningsreferat udvidet med eventuelle

centrale synspunkter.
○ I referatet fastholdes referencer til de oprindelige bilag
○ Referat skrives i en KOPI af det oprindelige dagsorden dokument.

Indstilling

Næste opfølgning
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Bestyrelsesmøde DKF dagsorden

Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 3.3                    15. december 2022
Form Diskussion

Ansvarlig CBS CJ

Emne Positionering i andre NGO’er

Opgave Drøftelse af hvorledes DKF kan opnå større indflydelse gennem involveringer i
(andre) NGO’er

Baggrund DKF er medlem af ICF, ECA. EPP, DIF, Friluftsrådet, Søsporten Sikkerhedsråd,
Havkajaksamrådet, Kanpsamrådet, Foreningen til bevarelse af Tange Sø,
Brugerråd Gudenå, I/S Rostadion Bagsværd sø, Fonden Danmarks Rostadion. DKF
sidder desuden med i flere brugerråd og netværk.

Gennem disse organisationer, råd og netværk kan DKF løfte organisationens
interesser.

På den baggrund ønskes en drøftelse af om DKF aktivt skal opsøge flere af disse
muligheder, i givet fald hvilke og hvem der bedst vil kunne varetage opgaven.

Indstilling Drøftelse af forslag om at opsøge flere steder at løfte interessevaretagelsen.

Næste opfølgning Næste bestyrelsesmøde
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Bestyrelsesmøde DKF dagsorden

Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 3.4                    15. december 2022
Form Diskussion

Ansvarlig MHJ

Emne Årsmøde evaluering - foreløbig

Opgave I skrivende stund er evalueringen af Årsmøde 2022 endnu ikke færdig.

Der er dog gennemført en ‘exit-poll’, som ca. halvdelen af deltagerne på årsmødet
har svaret på. De fleste er tilfredse med det nuværende format - over to dage
med workshops. Men der er flere, der nævner, at de ville foretrække bestyrelsens
beretning og planer om søndagen, som en del af selve årsmødehandlingen den
dag. Link til evalueringssvar - ej offentliggjort.

Jeg overvejer at lave en rundspørge blandt ikke deltagende klubber, for at høre,
hvad der skal til for tiltrække netop dem. Formen er endnu ikke drøftet/besluttet.

Fredag d. 9/12 afholder gruppen af ansatte en proces, hvor vi ‘drømmer’ om,
hvad man kunne gøre fremadrettet. Altså ikke som sådan en evaluering, men
snarere en indsamling til et idékatalog.

Og så har Bolette sagt tak for et godt arrangement ;-)

Jeg er endvidere ved at opdatere mit årshjul, således at vi allerede nu starter
forberedelse til kommende årsmøde ved at informere klubberne om, at de i første
omgang skal huske at medlemsregistrere - og i næste omgang skal huske rettidig
kontingentbetaling, således at de i hvert fald ikke mister deres stemmeret. Vi kan
jo have et fromt ønske om, at det vil virke for nogen.

Regnskabet er ikke helt afsluttet, men udgiften er i skrivende stund beregnet til kr.
343.000. Budgettet lød på kr. 300.000. Indtægt i form af deltagerbetaling beløber
sig til kr. 102.000.

Baggrund

Indstilling

Næste opfølgning
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zVvnCFQ-xU597M_Pdf_PO1JjAEKvHO8LCBQaW0F_A-E/edit#gid=1248552049


Bestyrelsesmøde DKF dagsorden

Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 3.5                    15. december 2022
Form Diskussion

Ansvarlig CJ

Emne Afledte opgaver årsmødet 2022

Opgave I forlængelse af årsmødet 2022 skal det drøftes om der er konkrete afledte
opgaver der skal iværksættes.

Baggrund Årsmødereferatet er i skrivende stund ikke godkendt hos dirigenten. Et udkast kan
ses her (ikke delt offentligt)

Er der på baggrund af evaluering, workshops og debatter konkrete initiativer som
skal iværksættes?

Fra workshops er det bl.a. blevet drøftet at arbejde videre med Etisk Kodeks i
klubber og KC’er. Der er drøftet nye pædagogiske måder at præsenterer regnskab
på. Der er udtrykt ønske om at få B&U netværk op at køre lokalt.  Det er foreslået
fra salen at afrapporterer på strategiarbejdet.

Indstilling Bestyrelsen drøfter hvilke NYE opgaver som evt. skal iværksættes i forlængelse af
årsmøde 2022

Næste opfølgning Næste bestyrelsesmøde
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https://docs.google.com/document/d/1syDHz2v_jL2e8esu34L0kTpImLQZGdfmd0iqO3GU-O4/edit?usp=sharing


Bestyrelsesmøde DKF dagsorden

Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 4.1                 15. december 2022
Form Beslutning

Ansvarlig CJ

Emne Bestyrelsens mødedatoer 2023

Opgave Mødeplan skal fastlægges herunder indhold og tema / fokus.

Baggrund Foreløbig mødeplan link

Der er udarbejdet en mødeplan på baggrund af tidligere år.  Bemærk de 2
faneblade.

Der er et eller flere temaer på et møde med henblik på at sikre, at der er
fremdrift henover året.

Der er mulighed for at udvide og tilpasse antal, indhold, frekvens, format
(online/onsite) og temaer.

Erfaringsmæssigt er det altafgørende at processer og møder planlægges i god tid.
Omlægning af møder i løbet af årets er ofte vanskeligt.

Bemærk at der er repræsentative møder, der følge af opgavefordelingen (DIF,
ECA)

Vær desuden obs på, om der er både møde og seminar i januar.

Indstilling Datoer og temaer drøftes og tilpasses.

Næste opfølgning Ingen når planen er vedtaget.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sLWiZBnIt5DBkM_bmdZNl-EFwm9jOHW9-wgqfRqH3EE/edit?usp=sharing


Bestyrelsesmøde DKF dagsorden

Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 4.2                 15. december 2022
Form Beslutning

Ansvarlig CJ KNI

Emne Budget 2023 vedtages

Opgave Der skal tilpasses budget så bestyrelsens mål for budgetteret underskud på 0,5
mio nås.

Baggrund Processen har været i gang længe.

Version 0,2 findes nu online. I fanebladet “Tilpasninger” kan man se de greb, der
er anvendt for at opnå den ønskede balance. Orange er seneste runde.

Indstilling Budgettet vedtages eller tilpasses

Næste opfølgning Bestyrelsesmøde i januar

side 10

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ehPqMbUyIsuF0zOAlnPszmbnSCgmLq1SkeuprblJWgA/edit?usp=sharing


Bestyrelsesmøde DKF dagsorden

Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 4.3                  15. december 2022
Form Beslutning

Ansvarlig CJ

Emne BDFL fase 3

Opgave Tage stilling til videreførsel af BDFL

Baggrund I januar drøftede bestyrelsen ønsker og forventninger til en fortsættelse af BDFL.

Der har løbende været arbejdet med dette. Det stod klart, at da
fondsfinansieringen blev begrænset til ca 50% af det tidligere måtte projektet
tilsvarende nedskaleres. Der arbejdes derfor ud fra, at mere håndteres i de
eksisterende organisationer og systemer.

Pt behandles ansøgningen i organisationernes øverste ledelse.

Det beskrevne tager højde for effekter, DKF bemanding og strategiske
forpligtelser. Der betyder bl.a., at klubudvikling “hjemtages” mhp at styrke DKF’s
brand.

Projektet er sammenfattet her (ikke delt offentligt)

Indstilling Projektet godkendes såfremt at det ligeledes godkendes af fonde, DIF og DGI.

Næste opfølgning Opstart januar.

side 11

https://docs.google.com/document/d/1eiIv0IGbCi2ZlCCdkYvwlHuVf2sZylTg6D0sItMINTw/edit?usp=sharing


Bestyrelsesmøde DKF dagsorden

Til dagsordenen Frem til næste bilag

Bilag 5.1                    15. december 2022
Form Skriftlig orientering

Ansvarlig Tom Faurschou (TF)

Emne

Opgave

Baggrund

Indstilling

Næste opfølgning
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Bestyrelsesmøde DKF dagsorden

Til dagsordenen Frem til næste bilag

Bilag 5.2                    15. december 2022
Form Skriftlig orientering

Ansvarlig Claus Bo Svenningsen (CBS),

Emne

Opgave

Baggrund

Indstilling

Næste opfølgning
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Bestyrelsesmøde DKF dagsorden

Til dagsordenen Frem til næste bilag

Bilag 5.3                    15. december 2022
Form Skriftlig orientering

Ansvarlig Kristian Nielsen

Emne Orientering anden næstformand

Opgave

Baggrund

Indstilling

Næste opfølgning
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Bestyrelsesmøde DKF dagsorden

Til dagsordenen Frem til næste bilag

Bilag 5.4                    15. december 2022
Form Skriftlig orientering

Ansvarlig Tommas Nielsen

Emne

Opgave

Baggrund

Indstilling

Næste opfølgning
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Bestyrelsesmøde DKF dagsorden

Til dagsordenen Frem til næste bilag

Bilag 5.5                    15. december 2022
Form Skriftlig orientering

Ansvarlig Lau Larsen (LL)

Emne Orientering ansvarlig Konkurrence

Opgave

Baggrund

Indstilling

Næste opfølgning
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Bestyrelsesmøde DKF dagsorden

Til dagsordenen Frem til næste bilag

Bilag 5.6                  15. december 2022
Form Skriftlig orientering

Ansvarlig Peter H Engel (PHE)

Emne Orientering Klubaktivitet og motion

Opgave

Baggrund

Indstilling

Næste opfølgning
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Bestyrelsesmøde DKF dagsorden

Til dagsordenen Frem til næste bilag

Bilag 5.7                   15. december 2022
Form Skriftlig orientering

Ansvarlig Jeppe Jørgensen

Emne Orientering ansvarlig Facilitet & miljø

Opgave

Baggrund

Indstilling

Næste opfølgning
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Bestyrelsesmøde DKF dagsorden

Til dagsordenen Frem til næste bilag

Bilag 6.1                    15. december 2022
Form Orientering

Ansvarlig SEKR

Emne Orientering fra organisationen

Direktøren

CJ

Ved udgangen af måneden siger vi tak for denne gang til PDN da BDFL fase 2
udløber og der ikke er de samme midler i fase 3.  NIO arbejder i forlængelse af
strategien med opgavefordeling i konsulentgruppen.

Seniorgruppen sprint  er i gang med vintertræningen og forberedelse af de
kommende træningslejre er i gang. Priser og tilgængelighed af faciliteter er en
udfordring. Den endelige aftale med TD burde værer på plads når mødet
afholdes. Der er, udover det som indgår i Masterplanen, fra fondsmidler bevilliget
574t til 2 træningslejre og nye både. Arbejdet med selektionskriterier er i gang og
der er taget fat på de fælles kriterier både ift EG2023 og OL2024.

Sponsoraftaler er under genforhandling. Der tilføjes nye muligheder ved OL2024.

Sekretariat

(herunder
kommunikation)

MHJ, NKL, CHO, MTQ

Siden 25/12:
Opfølgning på- og evaluering af årsmøde. Der lægges planer for ‘årsmødeoptakt’ i
det kommende årshjul, således at flere tidligere bliver opmærksomme på, at det
er en god idé at møde op og således at vi i sekr. får lavet form og indhold, der
tiltrækker flere - og som afspejler strategien.

Konkurrence/aktivitetskalender er sendt til tryk - udsendes sammen med julekort
og gaver.

FB-julekalender i fuld gang ved BE-mødets afholdelse. Følg gerne med - indholdet
burde afspejle vores elevatortale.

Der arbejdes på ressourcesiden videre på at danne rammer for
kommunikationsindsatsen i DKF. Der er i skrivende stund en del ubekendte, så det
er svært at blive meget konkret. LINK til beskrivelse af,  hvordan vi netop nu
forestiller os bemandingen 2023 - ikke offentligt.
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Bestyrelsesmøde DKF dagsorden
Koncepter til klubber

(Herunder SPOR 5)

PDN, BT, SK, MJM,
MHJ, CHO

Bevæg Dig For Livet er i slutspurten i forhold de sidste aktiviteter, som primært er
Lucia Padler-event d. 13. december og Players 1st, som også er en del af
vinterfastholdelse under Klubtuning.

32 klubber er godt i gang med at gennemføre vinterfastholdelsesaktiviteter.

Der har været Årsmøde, hvor BDFL havde en velbesøgt workshop med fokus på
medlemsfastholdelse og Paddlers. Her var deltagerne meget engageret, og BDFL
brygger på at samle op med bl.a. et webinar til foråret.

Der er PG-møde d. 1. december, hvor overlevering af markedsføring og
dataudtræk fra CRM til konsulenterne er i fokus.

Der har været SG-møde, hvor økonomi- og aktivitetsstatus blev gennemgået, samt
en plan for den fremadrettet afslutning af fase II (2022).

Meget mere B&U

(Herunder spor 2)

Vi arbejder for at skabe og
udvikle børn- og unge miljøer,
som tiltrækker og sikrer
tilknytning af flere børn og
unge.

RBB, LH, NØ, SK

Der er siden Årsmødet blevet arbejdet med afslutning og indsamling og

information for Børnepakken, samt fastlæggelse af nye besøg  for at gøre sig

erfaringer og fortsætte arbejdet ind i 2023

Hjemmesiden er opdateret og der er tilføjet materiale omkring vinterfastholdelse

og forældreinddragelse.

VI har på baggund af årsmødets 2 workshops, samlet op og forsøgt at

imødekomme mange af de gode inputs ved at lægge en strategi ind i det nye år

med tiltag på trænerområdet. Ved at fastlægge og udtænke strategier for

samlinger, webinarer og seminarer.

Der er samtidig arbejdet meget målrettet på at få et BU sommertræf i Esrum i uge

26, samt vintertræf i samarbejde med Gladsaxe/Fredericia kommune i Feb/Nov,

her er tæt dialog med Kommunerne om, hvilke muligheder der kan være for at

understøtte sådanne arrangementer

Der undersøges hvilke muligheder der er for at samarbejde med eksterne

udbyderer/IPP udbydere

Der arbejdes på at samle en ny række af Paddle Battle Cups til 2023, og

opbakningen fra landets klubber synes at være stor.

DKF tager ansvar

(Herunder Int. Events,
Spor 1, Spor 3)

SK, UNP, KRY, IL, NØ
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Bestyrelsesmøde DKF dagsorden
Tilbud til den enkelte

(Spor 3, Spor 5)

PDN, MJM, CHO, UNP,
BT,  MHJ

Verdens bedste talent-
og elite miljø (Spor 6)

FP, KW, ZB, UNP

(FP) - Talentudvikling og U landshold - 25. november - 15. december
● 25. november: Indstillet 15 atleter til Elitecenter Vest 2023, til

godkendelse, og senere optagelsessamtale og skriftlig samarbejdsaftale.
● 26. november: Fremlæggelse af U18 landstræners ønsker om discipliner

ved danske iagttagelses stævner, på workshop under DKF’s Årsmøde
2022.

● 30. november: Skrevet indstilling af Thorbjørn Rask til Politikkens Årets
Fund 2022.

● 3. december: U18 Bruttotrup mandskabs træning for bl.a. Dame Kap-kano
og Dame kajak i Vallensbæk Kano og Kajak Club.

● 4. december: U18 Bruttotrup mandskabs træning for bl.a. Herre Kap-kano
i Nybro-Furå Kano og Kajakklub.

● 6. december: DIF og Team Danmark træner symposium i Århus med
emnerne “kost, krop og sundt idrætsmiljø” ved Majke Jørgensen Team
Danmark og “udvikling af talenter til international verdensklasse” ved
Mikkel Larsen elitechef og tidligere landstræner i Dansk Atletik Forbund.

● 8. december: Oplægsholder i samarbejde med Kent Klitgaard ved
“Eliteidrættens stemme og plads i fremtidens forskningsindsatser
indenfor eliteidræt” i Idrættens Hus i Brøndby.

● 10. december: U18 Bruttotrup mandskabs træning for bl.a. Herre kajak i
Gladsaxe Kano og Kajakklub.

● 12. december: Afsluttet alt bogføring og regnskab mv. for 2022.
Faglighed,
digitalisering og
optimering

(Spor 4)

NKL, SK, NØ, MJM,
MHJ

● Der er afholdt et første møde med DS og Zeaeye i forhold til at starte en
videre proces med tilkobling til etableret arbejde med DS nye app. Der
skal laves en opdateret kravspecifikation til videre forhandling/diskussion.

Indstilling

Næste opfølgning
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Bestyrelsesmøde DKF dagsorden

Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 7.1                    15. december 2022
Form Orientering

Ansvarlig CJ

Emne Økonomi / Balance

Opgave Tage stilling til aktuel økonomi

Baggrund Der er desværre ikke ny status til rådighed.

Ift likviditet har der været de ventede bevægelser med ca 4 mio ud og pt 2 mio på

vej ind.

Indstilling Tages til efterretning.

Næste opfølgning Bestyrelsesmøde januar
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Bestyrelsesmøde DKF dagsorden

Til dagsordenen

Bilag 8.1                    15. december 2022
Dagsordens punkt 8.1

Form Eventuelt

Ansvarlig

Emne

Opgave

Baggrund

Indstilling

Næste opfølgning
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