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Dansk Svømmeunions Generalforsamling 
Lørdag den 28. april 2012 kl. 13.00 

Idrættens Hus 
 

 

PERSONVALG 
 

7. Valg af bestyrelse jf. § 4. 
a. Valg af unionsformand for 2 år. 
Kaj Aagaard afgår efter tur og er ikke villig til genvalg. 
Bestyrelsen indstiller Kjeld Egebo Larsen til valg for 2 år. 
 
b. Valg af bestyrelsesmedlem med ansvar for økonomi for 2 år. 
Vælges kun i ulige år 
Kjeld Egebo Larsen afgår udenfor tur, som økonomi ansvarlig og bestyrelsen indstiller 
Lars Jørgensen som økonomiansvarlig for 1 år. 
 
c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
Danielle Keller afgår efter tur og er villig til genvalg for 2 år. 
Jes Gydesen afgår efter tur og er villig til genvalg for 2 år. 
 
d. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år 
Et bestyrelsesmedlem vakant (Lars Jørgensens tidligere plads) – skal være for 1 år. 
 
Svømmeklubben Kvik Kastrup indstiller Claus Lyder til valg for 1 år. 
 
Bestyrelsen indstiller Anders Vestergaard Jensen til valg for 1 år. 
Anders Vestergaard Jensen er tidligere elitesvømmer fra S-68 Hjørring (og senere Sigma-Birkerød). 
Deltager ved EJM, EM, VKM og VM i svømning. Efter sin aktive karriere træner i Birkerød Svømmeklub for 
årgangshold i en årrække. Civilt er Anders civilingeniør og ansat ved Danmarks Tekniske Universitet på 
institut for Transport, hvor han forsker i beslutningsmodeller for vurdering af transport projekter og er netop 
ved at færdiggøre et Ph.d. studie. Gift med tidligere elitesvømmer Ditte Jensen, de har to børn sammen på 
1 og 3 år og bor i Holte. 

 
 
8. Valg af interne revisorer og suppleanter jf. § 12. 
a. Valg af 1 intern revisor for 2 år. 
Thomas Bendixen afgår efter tur og er villig til genvalg for 2 år. 
 
b. Valg af 1 revisorsuppleant for 2 år. 
Vælges kun i lige år. 
Hans Henrik Burkal afgår efter tur og er villig til genvalg for 2 år. 
 
9. Valg af Appeludvalg jvf. § 13. 
Der vælges fire medlemmer. Mindst tre af medlemmerne skal have juridisk uddannelse. 
Medlemmerne vælges efter tur for fem år ad gangen. Medlemmerne af appeludvalget kan 
ikke være valgt eller udpeget til andre opgaver i Dansk Svømmeunion. 
 
a. Valg af 1 medlem for 5 år. 
Jens Jepsen er på valg og er villig til genvalg for 5 år. 
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Dansk Svømmeunions Generalforsamling 
Lørdag den 28. april 2012 kl. 13.00 og 

Søndag den 29. april 2012 kl. 9.00 
Idrættens Hus 

 
 

PERSONVALG 
 

Lørdag den 28. april 2010 kl. 10.00 
Breddesektionen: 
7. Valg af sektionsleder 
Helle Jakobsen afgår efter tur og er villig til genvalg for 2 år. 
 
8. Valg af øvrige medlemmer til sektionens ledelse 
For 2 år: 
Denise Bakholm, Aalborg Svømmeklub, afgår efter tur og er villig til genvalg. 
 
Lyngby Udsprings Klub af 2002 indstiller Anders Skov til valg. 
 
Derudover består sektionsledelsen af Thomas Mårtensson, samt lederen af hvert af de fem 
regionale udvalg, suppleret med bestyrelsens repræsentant. 
 

Søndag den 29. april 2010 kl. 09.00 
 
Svømmesektionen:  
7. Valg af sektionsleder 
Sektionslederen er også formand for Mesterskabsudvalget indtil 31. december 2012. Herefter 
er Svømmesektionen med tilhørende udvalg underlagt sportschefen – under forudsætning af, 
at vedtægtsændringsforslagene fra bestyrelsen bliver stemt igennem. 
. 
Vælges for 1 år. Lise Møller er villig til genvalg. 
 
8. Valg af øvrige medlemmer til sektionens ledelse samt udvalg 
Alle valg er for 1 år. Med virkning fra 1. januar 2013 er alle underlagt sportschefen. 
 
b) Valg af leder for Mastersudvalg 
Vælges for 1 år. Dorte Mathiesen afgår efter tur og er ikke villig til valg.  
Mastersudvalget indstiller Helen Haas til valg. 
 
c) Valg af 3 medlemmer til Mesterskabsudvalget 
Der skal vælges 3 medlemmer. 
Connie Florin og Peter Møller Nielsen er begge villig til genvalg for 1 år. Der er herudover 1 
vakant plads. Mesterskabsudvalget opfordrer alle interesserede til at opstille. 
 
d) Valg af 3 medlemmer til Dommerudvalget 
Der skal vælges 3 medlemmer for en periode af 1år. 
Jens Falkenberg, Poul Stougaard og Lars Mejer Frederiksen er alle villige til genvalg. 
 
e) Valg af 2 medlemmer til Mastersudvalget 
Der skal vælges 1 medlem for en periode af 1 år.  
 
Vandpolosektionen  
7. og 8. Valg af sektionsleder og sektionsledelse 
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Udspringssektionen 
7. Valg af sektionsleder 
Hans Krogenlund afgår efter tur (2 år). Ny kandidat skal vælges for kun 1 år, idet 
valgperioden for sektionsleder ved tidligere valg ”kom ud af takt” i forhold til reglerne i 
forretningsordenen (sektionsleder skal vælges i ulige år for en 2-årig periode). 
Udspringssektionen indstiller til Victor Valore – Lyngby Udsprings Klub af 2002, som 
sektionsleder. 
 
8. Valg af øvrige medlemmer (Sektionen har til hensigt at reducere antallet af 
medlemmer til 5, jf. forretningsordenen) 
 Pernille Gamby Jensen er på valg. 
 Nomi Mortensen er på valg. 
 Claus Friislund er ikke på valg. 
 Martin Thygesen er på valg.  
 Ronni Meyer er ikke på valg.  
Udspringssektionen indstiller til medlem af udspringssektionen: Christian Koerner – Farum 
Familie Svøm. 
 
Livredningssektionen 
7. Valg af Sektionsleder for 2 år. 
Kresten Falster afgår efter tur og er villig til genvalg. 

8. Valg af øvrige medlemmer til sektionens ledelse 
For 1 år: 
Camilla Brolin afgår efter tur og er villig til genvalg. 
Michael Sørensen afgår efter tur og er villig til genvalg. 
Sanne Høck Just afgår efter tur og er ikke villig til genvalg.  
Livredningssektionen indstiller Ronnie Dalsgaard til valg. 
 
For 2 år: 
Jane Nørgaard afgår uden for tur.  
Livredningssektionen indstiller Carsten Moldt til valg for 1 år. 
 
Synkrosektionen 
7. Valg af sektionsleder. 
Sidsel Homann afgår efter tur og er ikke villig til genvalg.  
 
8. Valg af øvrige medlemmer til sektionens ledelse. 
For 2 år: 
Sidsel Homann afgår efter tur som sektionsleder og er ikke villig til genvalg.  
Synkrosektionen indstiller Helle Birte Jensen til sektionsleder. 
 
 
 
 


