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Netværksmøde for bestyrelser - årsmøde 
Kom til netværksmøde for bestyrelser og få viden og indflydelse på hvad der skal ske i SvømDanmark og 

samtidig få input til ”Hvorfor I skal implementere disciplinerne i jeres klub” 

 

Den 22. marts 2023 kl. 18.00 – 21.30, 

Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby 

Den 23. marts 2023 kl. 18.00 – 21.30,  

Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede 

 

SvømDanmark, Region Sjælland inviterer til netværksmøde/årsmøde.  

Hver klub er velkommen med to personer, fortrinsvis bestyrelsesmedlemmer, alternativ klubchef.  

SvømDanmark, Region Sjælland vil være vært ved netværksmødet.  

På forårets netværksmøde vil SvømDanmark bestyrelse præsentere forslag vedtægtsændringer som skal 

drøftes og vedtages på den kommende generalforsamling. Herunder forslag til enkeltmedlemskab. 

Vi slutter mødet af med input fra to foreninger som med succes har implementeret disciplinerne i deres 

klub. 

Dagsorden 

18.00 – 18.15: Velkommen ved Aktivitetsudvalg Region Sjælland 

18.15 – 19.00: 2-retters menu m. øl/vin/vand 
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19.00 – 20.00: Oplæg ved SvømDanmarks bestyrelse 

• Bestyrelsen vil præsentere forslag til vedtægtsændringer til den 

kommende generalforsamling, herunder forslag til enkeltmedlemsskab. 

• Kommentar og spørgsmål i øvrigt til bestyrelsen 

 

Mød SvømDanmark nye direktør Allan Nyhus som også vil præsentere den 

nye Klubportal i SvømDanmark. 

20.00 – 20.15: Kaffe pause 

20.15 – 21.15 ”Hvordan og hvorfor kan/skal I implementere disciplinerne; udspring, 

vandpolo, livredning og kunstsvømning i jeres klub”. Oplæg fra klubber som 

har implementeret en eller flere af disciplinerne samt tanker og overvejelser 

bagved – og ikke mindst, hvordan tog ideerne form? 

21.15: Tak for iaften og vi ses til generalforsamlingen den 22. april. Tilmelding kan 

foregå her:  

 

Tilmelding til netværksmødet foregår via dette link: 

Rønnede Kro: https://www.svoem.org/Aktuelt/Kalender/Aktivitet/?id=13910 

 

Scandic Glostrup: https://www.svoem.org/Aktuelt/Kalender/Aktivitet/?id=13909 

 

Tilmelding senest den 14. marts 2023 

 

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften. 

 

På vegne af Region Sjællands 

 

Mads N. Andersen og Lene Madegaard 

Udviklingskonsulenter.  

 

https://www.svoem.org/Om-unionen/Generalforsamling-2023/Tilmelding/
https://www.svoem.org/Aktuelt/Kalender/Aktivitet/?id=13910
https://www.svoem.org/Aktuelt/Kalender/Aktivitet/?id=13909

