
Bestyrelsesmøde DKF dagsorden

Dagsorden     25. november 2022

Dato 25. november 2022

Sted Comwell Sorø

Deltagere

Ansvarlige benævnes med initialer.

Tom Faurschou (TF), Bolette Fokdal (BF), Lau Larsen (LL), Peter H Engel
(PHE), Jeppe Jørgensen (JJ), Rolf Martin Sørensen (RMS), Christian
Jacobsen (CJ), Malene Hjorth (MHJ)

Under pkt 0 deltager derudover:

Irene Lauridsen (IL), Rikke Rønnov Lund (RRL), Niels Kliim (NKL), Ulla N
Pedersen (UNP), Silas Kraul (SK), Nina Øverberg (NIO), Bjørn Thomsen
(BT), Rasmus Birkkjær Bertelsen (RBB), Morten Ib Juul Madsen (MJM),
Lærke Høyer (LHO), Poul Danborg (PDN)

Afbud Claus Bo Svenningsen (CBS)

Referent Malene Hjorth (MHJ)

Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag
#

An-
svar-

lig

Velkommen TF

0. Orientering vedr
Årsmødet

1) Praktisk gennemgang af årsmødet.
a) Se referat i Bilag 0.1

0.1 CJ /
MHJ

1. Godkendelse af
referat

1) Referatet har været rundsendt og er blevet rettet til

Referat: Fremover sættes en deadline på godkendelse af
referatet, så sekretariatet ved, hvornår det kan
offentliggøres

TF

2. Godkendelse af
dagsorden

TF
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3. Diskussion 1) Budget 2023 udgave 0.2

a) Se referat i Bilag 3.1
2) Kommunikation / markedsføring - strategiovervejelser

a) Se referat i Bilag 3.2
3) Evaluering af bestyrelsens arbejde det seneste år

a) Internt bestyrelsesreferat - ikke til
offentliggørelse

3.1
3.2
3.3

CJ
MHJ
TF

4. Beslutning 1) Bestyrelsens mødedatoer 2023
a) Se referat i Bilag 4.1

4.1 MHJ

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.

Referat: se referater i bilag 5.1 - 5.7

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

6. Skriftlig orientering
organisationen

1) Samlet for medarbejderstaben
a) Se referat i Bilag 6.1 (der var ingen

kommentarer)

6.1 CJ

7. Økonomi 1) Status
a) Se referat i Bilag 7.1 (Status taget til

efterretning)

7.1 CJ

8. Eventuelt 1)
a) Referat: Intet under evt.

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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Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 0.1                   25. november 2022
Form Planlægning

Ansvarlig

Emne

Opgave

Baggrund Møderne i plenum afvikles jf side 3-5 i årsmødematerialet (

).00. Samlet årsmødemateriale 2022
Der arbejdes i en fælles powerpoint der indeholder uddrag af årsmødemateriale
samt supplerende oplysninger. LINK (Denne er ikke delt offentligt og der arbejdes
løbende i den frem til årsmødet)

Indstilling

Næste opfølgning Referat:

● Præsentationsrunde bordet rundt, så ‘nye’ medarbejdere og bestyrelsen
fik sat ansigter på navnene.

● Stand in for Claus på workshops - Lau kl. 10 og Tom kl. 16
● Finn deltager på workshoppen Etisk Kodeks
● Helpdeskplan lægges løbende
● Forslaget fra Lyngby kanoklub drøftes i WS: Regnskab og Budget
● Bordopstilling kan ændres i lokalerne efter behov. Panelbord i

plenumsal både lørdag og søndag
● Diverse præsentationer samles i fælles mappe til opfølgning
● Der optages film undervejs
● Gennemgang af dagsorden (bemærk der er fejl på side 4 i det trykte

materiale)
● Tom opfordres til at nævne walk’n talk-mulighed
● BE arbejder i pausen 17:30-18:00, hvis der er ting at tage med på

søndagens møde, fx. hvis kontingentarbejdsgruppens oplæg bliver mere
konkret i ws lørdag

● Pokaler uddeles under middagen - Lau står for begrundelser
● Ansatte mødes 7:45 både lørdag og søndag
● Til appeludvalget er der tre interesserede, Jan Munkholm, Tabitha

Anhøj, Thomas Gjerlufsen
● BE efterspørger lister over deltagere og workshop deltagere på

årsmødet. CJ delte lister.
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Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 3.1                   25. november 2022
Form Diskussion

Ansvarlig CJ

Emne Budget 2023 udgave 0.2

Opgave Den videre udvikling drøftes

Baggrund Budgettilpasningen er ikke helt så langt som ønsket - det betyder at
årmødematerialet er baseret på udgaven fra bestyrelsesmødet i oktober.

På mødet drøftes det foreløbige katalog af tilpasninger.

Indstilling Efter årsmødet arbejdes videre mod version 1.0

Næste opfølgning Kommentarer til referat:

● Det er svært at lave en balance, der giver mening før året er gået. Hvis
man skal forstå udsvinget siden seneste møde, er noget af forklaringen
at nogle forudsætninger er ændret: BDFL budgettet er ændret,
magasinet er taget ud, licenskortet bliver digitalt, øgede sponsorater,
øgede fondsmidler, ny initiativpulje, fejlretning på +95t, derudover
sparede vi en mill på eliten, men fik også færre deltagerbetalinger ind.

● Spørgsmål til ovenstående: hvordan dækker vi det sidste underskud på
250.000?

○ ‘Hæl og tå’ lød en del af svaret - vi må gå alle poster igennem
endnu engang for at finde besparelser.

○ Der er nogle muligheder ifbm fondsansøgning til digitalisering -
dette er så bundet op på at vi køber en ressource ind. Dette vil i
næste konsekvens betyde, at vi får løst nogle af vores
komm.opgaver.

● Tom: Der ligger en opgave i, at vi skal ramme de 500t  - det kan blive
svært mht til vores aftaler med DIF og TD. Når vi er på den anden side af
årsmødet, kan vi bedre nærme os en tilpasning af budgettet.

● Vi forventer et overskud på EM. Men status er ikke endelig.
● Lige nu har vi 2 mill. i egenkapital.
● 2023 ser ‘hård’ ud - da alle priser stiger. Hvis man har taget nogle skridt

i én retning, er man næsten nødt til at tage de næste skridt i samme
retning. Ellers vil det se grimt ud - altså hvis man stopper halvvejs i en
aktivitet.
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● Årlig lønforhandling i december/januar. Man bør overveje at lade

lønningerne stige - det er også dyrt at skifte personale ud, hvis de
forsvinder pga for lav løn.

● Foreløbig konklusion er, at vi afventer årsmødets input og så ser på
bestyrelsesmødet i december, hvad der kan rykkes på. Signalet til
årsmødeforsamlingen vil være, at vi arbejder os ned - mindsker
underskuddet. Det vil være et sygdomstegn at bruge egenkapitalen på
drift. Der skal vi ikke hen.
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Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 3.2                25. november 2022
Form Diskussion

Ansvarlig

Emne Kommunikation / markedsføring - strategiovervejelser

Opgave Link til oplæg

Link til Niels’ bobler

Baggrund

Indstilling

Næste opfølgning Referat:

● Oplægget, som ingen havde haft mulighed for at forberede sig på, da
det blev vedhæftet for sent, blev kort debatteret og da der ikke havde
været tid til denne forberedelse, kom der ingen konklusion på mødet.

● Men selvfølgelig skal vi fokusere på at kommunikere strategisk - og på
at få aktivitet på alle områder, eller på de områder, der udvælges. Et
spørgsmål om prioritering.

● Spørgsmål: har vi benchmarket på feltet op mod andre forbund.
Svar: Nej.

● Spredte bemærkninger:
○ Vores nyhedsbreve åbnes af mange.
○ Markedsføring er et andet spørgsmål - her skal det være nemt

at navigere i tilbuddene.
○ Det vigtige er at tale om, hvad det er vi gerne vil opnå - så kan vi

tale platform bagefter.
○ I løbet af de næste måneder bliver vi klogere på konkret

personalesituation.

Opfølgning: Oplægget skæres til til et kommende bestyrelsesmøde først i det
nye år. Vi skal høre brugerne også.
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Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 3.3                    25. november 2022
Form Diskussion

Ansvarlig TF

Emne Evaluering af bestyrelsens arbejde det seneste år

Opgave Drøfte hvordan året er gået i bestyelsen siden sidst årsmøde.

● Hvordan fungere arbejdet mellem møderne
● Samarbejdet mellem bestyrelsesmedlemmer
● Fordeling af opgaver
● Balance mellem politik og drift (røde og grønne kasketter)
● Online møder vs onsite
● Onboarding

Baggrund Dette skal drøftes inden nye bestyrelsesmedlemmer onboardes.

Indstilling Evaluering gennemføres

Næste opfølgning
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Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 4.1                 25. november 2022
Form Beslutning

Ansvarlig MHJ

Emne Bestyrelsens mødedatoer 2023

Opgave Mødeplan skal fastlægges

Baggrund Foreløbig mødeplan link

Indstilling Datoer drøftes og tilpasses.

Næste opfølgning Referat:

December møde d. 15/12 i Nyborg kl. 17-20:30. Sandwich.

Søndag d. 15/1 endagsseminar 9-16 på yn - beslutning konsolideres efter
årsmøde og valg til bestyrelsen.

På decembermøde fastlægges øvrige mødeplan.
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Til dagsordenen Frem til næste bilag

Bilag 5.1                    25. november 2022
Form Skriftlig orientering

Ansvarlig Tom Faurschou (TF)

Emne

Opgave

Baggrund

Indstilling

Næste opfølgning Referat:

Ingen skriftlig orientering, men få kommentarer:

● Deltagelse i ICF kongres i Thailand - nu med workshops - bl.a. om
bæredygtighed, ICF vil gerne ses som en organisation, der rummer alle
former for padlesport - ikke kun OL-discipliner. - Mange vestligt
orienterede lande  ønsker en ny præsident ved det kommende ECA valg,
men østblokken er stadig for stærk. Tom er ved at danne sig et netværk i
ICF.
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Til dagsordenen Frem til næste bilag

Bilag 5.2                    25. november 2022
Form Skriftlig orientering

Ansvarlig Claus Bo Svenningsen (CBS),

Emne

Opgave

Baggrund

Indstilling

Næste opfølgning Referat:

Ingen skriftlig orientering
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Til dagsordenen Frem til næste bilag

Bilag 5.3                    25. november 2022
Form Skriftlig orientering

Ansvarlig Bolette Fokdal (BF)

Emne Orientering anden næstformand

Opgave

Baggrund

Indstilling

Næste opfølgning Referat:

Ingen skriftlig orientering, få kommentarer på mødet:

● God censorsamling ved Fåborg.
● Tak til personalet for samarbejdet i gennem årene.
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Til dagsordenen Frem til næste bilag

Bilag 5.4                    25. november 2022
Form Mundtlig orientering

Ansvarlig Rolf Martin Sørensen, RMS

Emne Travlhed med efterdønninger.

Atleter er sendt på træningslejr i Florida - pagajerne kom først frem efter 5 dage -
herefter dårligt vejr, men alle har det godt

Møde om TD Masterplan

Opgave

Baggrund

Indstilling

Næste opfølgning Referat:

Kommentarer kun til internt referat.

side 12



Bestyrelsesmøde DKF dagsorden

Til dagsordenen Frem til næste bilag

Bilag 5.5                    25. november 2022
Form Skriftlig orientering

Ansvarlig Lau Larsen (LL)

Emne Orientering ansvarlig Konkurrence

Opgave

Baggrund Kalender 2023.
Der er blevet arbejdet med kalender 2023 og der er foretaget en del ændringer
efter samråd med stævnearrangører.
DM ergometer rykkes til 28/01 - Rødovre Centrum havde overset andet
arrangement i Centret
DM Sprint fastlagt til 15-17/09 - med OK fra Regatta Gladsaxe og Bagsværd sø
NUM Sprint rykket til 12-13/08 - med OK fra alle nordiske lande og Silkeborg.
Tilbage står blot datoer for Polo DT som fastsættes på snarlig møde samt afventer
svar fra medarrangør af CPH Spring Regatta.

Konkurrenceregler:
ICF har varslet/godkendt ændringer i alle discipliner - dette får dog ikke den store
indflydelse for vore regler.

Tour de Gudenå:
Der intet nyt herom - vi afventer stadig lidt tilbage melding fra DGI, møde med
DGI konsulent i starten af december.

Indstilling

Næste opfølgning Referat:

Ingen kommentarer
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Til dagsordenen Frem til næste bilag

Bilag 5.6                  25. november 2022
Form Skriftlig orientering

Ansvarlig Peter H Engel (PHE)

Emne Orientering Klubaktivitet og motion

Opgave

Baggrund

Indstilling

Næste opfølgning Referat:

Ingen skriftlig orientering, få bemærkninger på mødet:

● Har været til første netværksmøde i DIF vedr. B&U - der er ikke er
specifikt mål, det skal defineres hen ad vejen af arbejdsgruppen. Hvad
er trænerens rolle? Der er forskel på Børn og Unge. Bredde/elite-debat.
God proces og megen erfaringsudveksling.
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Til dagsordenen Frem til næste bilag

Bilag 5.7                   25. november 2022
Form Skriftlig orientering

Ansvarlig Jeppe Jørgensen

Emne Orientering ansvarlig Facilitet & miljø

Opgave Nordisk konference om søsikkerhed
Sammen med Bjørn Thomsen deltog jeg den 8.-9. november 2022 i konferencen
“Säker på nordiska vatten” i Stockholm.
Deltagere fra Finland, Norge, Sverige og Danmark fik oplæg, debat m.v. om
initiativer til styrkelse af sikkerheden til søs. Gode input til søsikkerhedsarbejdet i
både DKF og Søsportens Sikkerhedsråd.

Møde i Søsportens Sikkerhedsråd
Der blev den 16. november 2022 afholdt rådsmøde i Søsportens Sikkerhedsråd.
På dagsordenen var bl.a. orientering om igangværende og nye kampagner, samt
økonomi og budget. Der var desuden opfølgning på den nordiske
søsikkerhedskonference, både med oplæg, og gruppedrøftelser om mulig
inspiration til nye initiativer i Danmark.

Baggrund

Indstilling

Næste opfølgning Referat:

Yderligere bemærkninger:

● Jeppe har været til første DIF netværksmøde vedr bæredygtighed.
Spændende initiativ. 14-15 stykker deltog - egentlig ikke nok, mener
Jeppe, men nu lægges nogle linjer.

side 15



Bestyrelsesmøde DKF dagsorden

Til dagsordenen Frem til næste bilag

Bilag 6.1                    25. november 2022
Form Orientering

Ansvarlig SEKR

Emne Orientering fra organisationen
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Direktøren

CJ

Masterplanen med TD er ved at være på plads for 2023 så rammerne Elite og
talentudvikling begynder at falde på plads. EC skovalleen er på træningslejr og
indplacering for den gruppe der skal arbejde herfra i resten af 2022 og 2023 er
ved at være på plads. De lidt yngre skal der ses på. Der har været møde med de
mange aktører på området - mange ønsker, ideer, udviklingsforslag. En del af
udviklingen fortsætter på årsmødet. Rekruttering ift de ledige stillinger skal i den
kommende tid have fokus. Tak til Pagaj som har taget initiativ til at dække lidt af
hullerne som der er i aktivitetsudbuddet pga. manglende bemanding.

Rostadion arbejdet med at afvikle det mislykkedes projektet trækker ud - og
skygger for nye initiativer. Det er nu afklaret at LOA formelt har trukket deres
tilsagn tilbage.

DIF har uddybet krav til individuelle medlemmer - det er som ventet ikke uden
udfordringer. Derudover er der stor fokus fra DIF på den internationale situation.
Dette spiller tydeligt ind i DKFs arbejde både ift de kommende OL kvalifikationer,
ICF kongressen og næste års værtskab af VM maraton.  DIF arbejder på at udvide
sigtet på indsatsen for diversitet i ledelse - barren er sat højt ift et almindeligt
specialforbund. Der er også fra DIF side i den kommende tid fokus på energikrisen
og balance mellem idrættens ansvarlighed og besparelser på energi og så
understøttelse af idrætten fortsatte udfoldelse. DKF har arbejdet på at
konkretiserer dette.

ICF kongres blev afviklet som hybrid kongres. Denne gang med en udvidelse med
workshops kun for de onsite. Her viser det internationale samarbejde noget
potentiale - selv om det også er tidskrævende og besværligt. De ændrede regler
kan ses her. Der er bla, nye regler om heatfordeling i sprint og så kan man nu
skifte nation (ift ICF ikke IOC) med 12 mdr karantæne ift de tidliger 36 mdr.
Alle ICF regler

DKF var repræsenteret af formand og direktør og vi brugte en del tid på at
rekruttere deltager til VM2023 i Jels og lobbye for VM2027 til Silkeborg.
Sidstnævnte er nu i proces hos Sport Event Denmark og Silkeborg Kommune.

Der er fortsat drøftelser om “Bevæg dig for livet” fase 3 203-2024. I skrivende
stund afventes et møde med den fælles repræsentant for DIF/DGI.

Sekretariat

(herunder
kommunikation)

MHJ, NKL, CHO, MTQ

Siden beretningen fra mødet d. 25/10 har sekretariatets arbejde handlet meget
om årsmødeplanlægning, som har trukket lidt tænder ud. Jeg er dog overbevist
om, at vores indsats med fx. tema-nyhedsbreve har givet en vis pote. Der er i
skrivende stund 119 deltagere om lørdagen (dette er incl. bestyrelse, ansatte og
oplægsholdere - som i mange tilfælde også er deltagere). En del klubber har
været sure over mistet stemmeret pga for sen kontingentbetaling, så her har vi
brugt lidt tid på at informere om vedtægter og vi vil i planlægningen til næste års
årsmøde informere endnu mere om deadlines, hvis det da er muligt.

Derudover arbejder vi med at planlægge 2023 - både kursuskalender og
konkurrence/aktivitetskalender. Vi har aftalt en kursuskalenderproces, som i
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princippet burde betyde, at vi i 2023 er på forkant med kurserne i stedet for på
bagkant, som vi har oplevet det i år - indtil nu er der dog ikke kommet så mange
ønsker ind, og udbyderne har lige et par dage mere at melde ind i, så vi er
spændte på om vores fint planlagte proces vil lykkes.

Julekortproces er også i gang, ligesom planlægning af en lidt sjovere
FB-julekalender er det. Vi vil via julekalenderen forsøge at fremhæve mange af
vores aktiviteter, discipliner og lidt historie.

Der arbejdes fortsat med tanker vedr. kommunikationsindsatsen i DKF, som jeg
forhåbentlig når at få formuleret i et oplæg til BE-mødet.

Koncepter til klubber

(Herunder SPOR 5)

PDN, BT, SK, MJM,
MHJ, CHO

Bevæg Dig For Livet er ved at gøre status for året og projektet er faktisk rigtig godt
i gang i forbindelse med indsatserne. Der er fremgang i opfyldelsen af måltal i
forhold til de fastsatte mål for i år, men der er også fremgang i forhold til sidste år.
Der har dog været færre realiseret Intro-forløb i år. Intro-forløbene har dels til
formål at sikre, at deltagerne bliver engageret, kvalificeret og optaget i klubben,
så de er klar til et frironingsforløb og dels det designet til at tømme ventelisterne i
klubberne.
Et bud på at der har været færre Intro-forløb i år, kan skyldes, at der har været
færre ventelister  og der er optaget flere medlemmer i klubberne. Men det må
2022-tallene vide i 2023.

Vinterfastholdelsespuljen har udbetalt 127.000 kr. til 32 klubber, som er gået i
gang med vinterfastholdelsesaktiviteter. Der er allerede dumpet en del takke
mails ind, hvor klubberne dels udtrykker glæde ved at kunne komme i gang og
dels nogle som allerede har fået afviklet den første vinterfastholdelsesaktiviteter,
hvilket ser rigtig fint ud.

I forhold til sidst års vinterfastholdelses er 21 nye klubber kommet til, hvilket
viser, at midlerne bliver spredt rundt til flere nye af vores klubber. Konsulenterne
er gået i gang med at kontakte klubberne, der har fået tilskud for dels at hjælpe
dem på vej med vinterfastholdelsesaktiviteterne, og dels for at få foretaget en
Players 1st-undersøgelse.

Minimum syv steder i landet støtter BDFL-KKS op om Lucia Padler med midler
eller gavekort og markedsføring. Disse events foregår primært i klubregi og
enkelte steder i regi af selvorganiserede. Alle events løber af stablen d. 13.
december.

Økonomien for BDFL-KKS’s samlede regnskab er ved at lande i et fint nul, hvilket
er tilfredsstillende at få brugt budgettet op.  Næste regnskabsrapport og
opsamling er primo december.

Der er styregruppemøde mandag d. 21. november og projektgruppemøde torsdag
d. 1. december.
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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 udarbejdet materiale til vinter fastholdelse som kommer løbende den

næste måned med 5 indsatser i klubberne for vinter fastholdelse

samtidig udviklet Strategi ift. kommunikation

Trenerrollen DIF…

Der arbejdes med en ny og forbedre hjemmeside struktur. Der skal gøre indholdet

bedre tilgængeligt, og  der kan samlet materiale til klubber, trænere og

nyankomne.

Der er samarbejdet med projektledere i Jels Kommune for at imødekomme en

interesse fra kommunens skoler, der meget gerne vil prøve vandsport og deltage i

VM 2023. Der arbejdes på at lave skolesamarbejde i forløb samt “side events” i

løbet af ugen

Der er udarbejdet Workshop til Årsmødet. Det Gode idrætsmiljø og Den Gode

trænerrolle. Begge Workshops er BU relevant

Et skolesamarbejde er startet op i Københavns sydhavn, på Sydhavn Skole, første

møde er overstået og der arbejdes på at lave et tilbud om uddannelse af en stor

flok instruktører. Samarbejdes inkluderer et bredt arbejde på tværs af skole, klub,

SFO og Idrætsforeninger, for at starte vandsporten op i Københavnsområdet.

Endnu en klub er tilmeldt Børnepakken, Vejle Kajakklub. Der er igang med at

gøres status over de tilmeldte klubber, og der i igangsat en kontakt og opfølgning

på årets gang hos de tilmeldte.

DKF tager ansvar

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

SK, UNP, KRY, IL, NØ

- Forbundene tilbyder 5 forløb med en energikonsulent, som besøger
klubberne og giver inspiration og vejledning vedr. energibesparelser
Deadline for ansøgning: 15. december(forløbene starter i januar)

- Forbundene tilbyder otte webinarer med fokus på faciliteter,
bæredygtighed, energibesparelser, Blå Ambassadørs netværk og  adgang
til vandet d. 7., 8., 14. og 15. december

- DKF sender en instruktør til videreuddannelse i Barcelona, som en del af
det internationale projekt SEE Project Educational Toolkit Evaluation.
Målet er at lære instruktørerne at indarbejde bæredygtighed i deres
uddannelsesforløb. Forløbet er finansieret af SEE Project Educational
Toolkit Evaluation med EU midler.

- Planlægning af to workshops ifm. Årsmødet, med fokus på byggeprojekter
i klubben og energibesparelser og bæredygtighed

- Løbende administrative opgaver såsom kommunikation, møder osv.

- Aflevering af høringssvar vedr. idefase vedr. Østlig Ringvej og Metro i
København
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- Aflevering af Høringssvar vedr. den nye regulativ i Brabrand Sø

- Der er oprettet 2 udvalg fpr hhv. DM i havkajak teknik og DM i havkajak
Rul som skal varetage den sportslige ledelse af regler, kontakt til
arrangører. DKF fungerer nu som en vejleder/ sparringspartner i arbejdet.

-

EM2022
Der lægges sidste hånd på regnskabet i de næste uger. Der mangler de sidste
oplysninger fra Silkeborg Kommune til at færdiggøre det. Det tegner til et lille
overskud.

VM2023
Marketing & PR/Communication/Photo
Promoveringsvideoen er blevet udarbejdet. Der kommer sneak-peak på
årsmødet, men den lægges offentligt op, når tilmeldingen åbner primo december.
Der afventes pt. godkendelse af prisstruktur fra Ruud, ICF. Kommunikationsplanen
er på plads og næste stik bliver bulletin 1, som skal udkomme primo december.

Volunteers
Søgning efter teamledere er startet og de første personer er allerede begyndt at
melde sig. Første teamleder møde bliver online d. 24/01-2023. Der er ligeledes
blevet oprettet en side i Crewplan, hvor de frivillige, som ikke ønsker at være
ledere kan melde sig, så de får nyheder når der “sker noget” og de specifikke
vagtplaner kommer på. DKF har oprettet en nyhedsbrevsgruppe for alle dem, som
har været frivillige til VM2021 og EM2022. Vi satser på, at nogle af de frivillig
bliver “genbrug” - de første har allerede meldt sig.

Race Course
Flydebroerne fra Bagsværd  bliver liggende i Jels Sø fra DM, og eventcontaineren
er blevet placeret ved Thorhallerne. Der er blevet draget nogle erfaringer fra DM.

Venue Construction
Der arbejdes stadig på at få aftaler med de personer, som ejer de
omkringliggende marker. Der skal udarbejdes en ansøgning til Vejen Kommune,
hvor alle placeringer af konstruktioner skal være visuelt beskrevet inkl. planer for
brandsikring, terrorsikring etc.

City Activation / Side-events
Alle side-aktiviteter skal finansieres af en pulje på 250.000 kr., som administreres i
kommunen. Denne pulje kan dog søges af foreninger og andre udenfor
kommunen også. Der er blevet taget første skridt i en aftale med Royal Oak om at
være tovholder på et streetfood set up og et publikumstelt.
Der vil være ‘Open by Night’ i Vejen by fredag aften den 1. september
Vi har haft møde med ungdomsskolen, som gerne vil planlægge deres Regatta i
VM ugen eller ugen inden ved Jels Sø.
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Der har været sparsomme med ansøgninger til eventpuljen, der er blevet søgt fra
Museet Sønderskov til udstillingen Gold to the Gods, som vil vise fund fra
vikingetiden fra Fæsted. Der er planlagt løbende kommunikation om puljen, og
tiltag for at få budskabet ud lokalt.
Der arbejdes med skoleområdet - hvor skolelederne er i gang med at brainstorm
over forløb og bidrag til eventet. Der arbejdes med DKFs børnekonsulent om et
skoleforløb.

Masters
Der er fundet en god teamledergruppe til at styre masters-set-uppet. De var med
til EM i 2022. De er gået i gange med brainstorming.

Sponsor
Der er ved at blive etableret et møde mellem borgmesteren,
kommunaldirektøren, Thomas Kastrup, Casper Rasmussen og store aktører fra det
lokale erhvervsliv. Her skal der arbejdes med, hvordan der kan skabes
synergieffekter, så virksomhederne og eventet gensidigt får noget ud af hinanden.

Tilbud til den enkelte

(Spor 3, Spor 5)

PDN, MJM, CHO, UNP,
BT,  MHJ

● Jeppe og Bjørn deltog d. 8-9 nov. i den første Nordisk
Sikkerhedskonference i Stockholm - mere fra Jeppe

● Samtlige førstehjælpskurser i samarbejde med RFfR er udsolgt og en
længere venteliste en næsten afviklet. Værtsklubber for 2033 søges i dec.

Verdens bedste talent-
og elite miljø (Spor 6)

FP, KW, ZB, UNP

(FP) - Talentudvikling og U landshold - 19. oktober - 25. november
● DKF deltog med 9 personer ved International træner kongres i Pontevedra

fra den 25. til den 28. oktober. Kajakpolo var tilføjet programmet siden
DKF deltog sidst i 2018. DKF havde deltagere til både sprint og kajakpolo.
Kongressen havde mange spændende oplæg, bl.a. den kendte
idrætsprofessor Stephen Seidler med et oplæg vedr. udfordringer ved
træningsplanlægning for mellemdistance idrætter som f.eks. vores 500m.
og 1.000m.

● Udarbejdet selektionskriterier for U18 Bruttotrup sprint 2023, som blev
offentliggjort på DKF’s hjemmeside den 4. november 2022.

● Udtagelse og offentliggørelse af U18 Bruttotrup sprint 2023, som blev
offentliggjort på DKF’s hjemmeside den 6. november 2022.

● Deltagelse i Sportspsykologiens dag den 14. november i Idrættens Hus i
Brøndby. Samlet 6 gode oplæg af f.eks. Niels Nygaard Rossing fra AAU om
sammenhæng mellem målsætning mm. og præstation - hvilken form og
metode giver størst effekt?

● Indstilling af team for EC Vest sprint 2023, den 18. november 2022.
● Invitation til 3 stk. U18 træningsaktiviteter. U18 Bruttotrup sprint 2023

den 19. og 20. november i Silkeborg. U18 Bruttotrup Dame kano sprint
2023 den 3. december i Vallensbæk Kano og Kajak Club og U18 Bruttotrup
Herre kano sprint den 4. december i Nybro-Furå Kano og Kajakklub.
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● Afholdelse af træningssamling for U18 Bruttotrup sprint 2023 den 19. og

20. november i Silkeborg. 23 stk. U18 talenter deltog og der blev bl.a.
arbejdet med teori og træning af K2- og K4 teknik og hver deltager havde
en kort samtale med U18 landstræner Finn Pape om status på træning og
målsætninger for 2023.

Faglighed,
digitalisering og
optimering

(Spor 4)

NKL, SK, NØ, MJM,
MHJ

Censorsamlingen blev afholdt i Fåborg, første weekend i november, med stor
succes. Som noget nyt var alle Instruktør 3’ere fra alle bådtyper inviteret. Det var
dog stadig havkajak der dominerede. Temaet for samlingen var “På tværs”.

SUP samarbejde: Der er indgået dialog med Ungdomsringen om vi skal være med
til at udgive et nyt hæfte for SUP ala “Havkajak”.

Vi arbejder videre med Racegorilla med henblik på at implementere dette som
konkurrence system i 2023. Der arbejdes pt med integration af
tidstagningsystemet i Bagsværd samt tilpasning til vores behov.

Vi er også igang med at nedsætte en gruppe der kan kigge på
brugerfunktionaliteten for stævne arrangøren.

Vi er i kontakt med andre brugergrupper for også at gøre Racegorilla relevant for
dem, f.eks oceanrace, marathon m.fl.

Dashboard Ipaddle er færdig, og der gives oplæring/indføring i hvordan det kan
bruges på personalemøde den 22.november.

DKF ansøgte Initiativpuljen i DIF om yderligere midler til udvikling af Wepaddle,
med henblik på synergieffekter og samarbejde med Dansk sejlunion og deres
udvikling af en app. Ansøgningen blev behandlet i DIF bestyrelsen den
8.november, og 9.november fik vi tilsagn på 758 000 kr. Den økonomiske støtte vil
blive udbetalt, når slutevaluering og fremsendelse af projektregnskab for tidligere
bevilliget Initiativpuljeprojekt ’We paddle’ er blevet fremsendt til DIF.

Indstilling

Næste opfølgning Referat:

Orienteringen taget til efterretning.
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Til dagsordenen Frem til næste punkt

Bilag 7.1                    25. november 2022
Form Orientering

Ansvarlig CJ

Emne Økonomi / Balance

Opgave Tage stilling til aktuel økonomi

Baggrund Likviditet er god - men der venter mange afregninger.

EM maraton 2022 er ved at være på vej fra  vores partnere

Årets sidste faktureringer forberedes.

Der er ikke udarbejdet nyt materiel eller forekommet store ændringer siden sidste

møde. En del regninger er betalt.

3 kvartal dags dato

Indtægt 17.85 mio 18.35 mio

Udgift 16.60 mio 18.97 mio

Indstilling Status tages til efterretning.

Næste opfølgning Referat:

Status taget til efterretning.
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Til dagsordenen

Bilag 8.1                    25. november 2022
Dagsordens punkt 8.1

Form Eventuelt

Ansvarlig

Emne

Opgave

Baggrund

Indstilling

Næste opfølgning
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