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Referat: Områdemøde 2014 

Dato: Lørdag den 26. april 2014 

Mødetidspunkt: kl. 10.00 

Mødested: Hotel Scandic, Kolding 

Deltagere: Peter Marker-Petersen (PMP), Lars Ravn-Nielsen (LRN),  Stine Sørensen (SS), Helle Jakobsen (HJ), Denise Bakholm (DB),  

Klubber: Vordingborg Svømmeklub, Aalborg Svømmeklub, O.S.L.F., Herlev Svømmeklub, Horsens Svømmeklub, Aabybro 
Svømmeklub, Silkeborg Svømmeklub, Vejle Svømmeklub Triton, Sigma Swim Allerød, Holbæk Svømmeklub, Hovedstadens 
Svømmeklub, Nyborg Svømmeklub, Sigma Swim Birkerød, Køge Svømmeklub og Hillerød Svømmeklub. 

Afbud:  

Beslutningsnotat: Lene Madegaard 

E-mail til: Bestyrelsen, kontoret 

Nr. Punkt Underpunkt Kommentar Status på punktet 

0. Velkomst og 
præsentation 

  Helle Jakobsen bød 
velkommen til områdemøde 
2014. Hvorefter Helle 
Jacobsen præsenterede 
breddesektionens 
medlemmer. 

1. Valg af dirigent  Susanne Glasius Tischer blev foreslået Susanne Glasius Tischer 
blev valgt. 

2. Sektionslederens 
beretning 

 2013 fulgte i fodsporene på 2012, for også i år har der i den grad 
været gang i breddeaktiviteterne rundt om i landet. Helt centralt står 
lanceringen af svømmeskolekonceptet Aqua School, som vi har 
barslet med siden 2011, og som endelig blev tilgængeligt for unionens 
medlemsklubber i foråret. Vi føler, at det er et solidt og 
sammenhængende produkt, som vi har præsenteret for klubberne.  
Vi så også i 2013 hvordan åbent vand-svømning efterhånden er blevet 
folkeeje hos en stor del af danskerne – store som små. Med et udsolgt 
Christiansborg Rundt i august og en lang række udsolgte åbent vand-
stævner i hele landet er opbakningen til den udendørs sportsgren 
større end nogensinde. Flere klubber tilbyder desuden hold for åbent 
vand-entusiaster, og de populære stævner bliver flere og flere 

Til orientering 
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henover sæsonen fra juni til september. 
Vi skal også have uddelt Breddesektionens pris ’Årets Ildsjæl’ til en 
frivillig person eller gruppe, der har ydet en dedikeret indsats for 
breddemedlemmerne ude i klubberne.  
 
Lidt korte fakta om nogle af årets aktiviteter: 
 
Aqua Konference 
Årets Aqua Konference blev afholdt den sidste weekend i september i 
Fredericia Idrætscenter for tredje år i træk. I år var det muligt at vælge 
ét ud af tre spor, samt en lang række forskellige workshops alt 
afhængig af, hvor man havde sin interesse. I alt bød programmet på 
13 spændende og inspirerende oplægsholdere, heriblandt ph.d. og 
forsker Søren Østergaard, der især formidlede nogle anderledes og 
lærerige perspektiver på foreningsliv, frivillighed og forældrenes rolle i 
svømmeskolen. 
 
Aqua School 
Det nye webbaserede undervisningsværktøj blev lanceret i maj. Det 
indeholder en øvelsesdatabase, et undervisningsværktøj, en 
inspirationsguide og et redskab til sæsonplanlægning. Der er fire 
niveauer - 1: plask og leg, 2: begyndere, 3: let øvede og 4: øvede. Der 
er mulighed for at sammensætte programmer til en enkelt eller flere 
undervisningsgange på baggrund af øvelsesdatabasen. Aqua School 
er nemt at navigere i og tilbyder hjælp og mulighed for at 
”autogenerere” et færdigt program. I administrationsmodulet, kaldet 
’Mit Vand’, kan der kobles instruktører op for hele klubben, så de kan 
udveksle programmer og en administrator kan oprette instruktører og 
"styre" undervisning via denne del. I løbet af det sene forår og efterår 
blev der afholdt en række temamøder, hvor Aqua School blev 
introduceret nærmere for medlemsklubberne, og der var generelt stor 
interesse for konceptet. Ved møderne blev der desuden også stillet 
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mange uddybende spørgsmål til både form og indhold. Vi ser flere 
spændende udviklingsmuligheder forude. 70 klubber er i dag koblet op 
på Aqua School, og i løbet af de første ni måneder er flere end 1000 
personer oprettet med login i systemet. Derudover er det blevet en 
integreret del af undervisningen på Svømningens Grunduddannelse.  
 
Danmark Svøm Langt 
Vi ved, at der vil ske spændende nyt på dette område fremover.  
I 2013 blev der ved Danmark Svøm Langt svømmet en distance 
svarende til turen fra Esbjerg til Mexico. I alt deltog hele 35 klubber, og 
der blev uddelt priser til de klubber, der kunne præstere flest 
svømmede meter, flest deltagere og flest deltagere i forhold til 
indbyggerantal. Dansk Svømmeunion indgik i 2013 et samarbejde 
med Børnehjertefonden om Danmark Svøm Langt. I 2013 havde børn 
og forældre mulighed for at støtte fonden ved at sms’e et bidrag i 
forbindelse med Danmark Svøm Langt. Det var en god start på 
samarbejdet. Arrangementet har nu fået et løft og dermed også 
ændret navn til "Den Store Svømmedag - hvert tag tæller". Dagen 
fortsætter med at være en svømmedag, hvor personer landet over kan 
komme gratis i svømmehallen i tidsrummet 10-16 og svømme så 
meget de kan og vil. Løftet af arrangementet er, at der nu også, 
udover de "gamle" konkurrencer, indgår en regional konkurrence, hvor 
Dansk Svømmeunions fem regioner dyster mod hinanden. Der er 
desuden opbakning fra flere sponsorer til dagen, så der i samlet flok 
kan blive samlet penge ind til Børnehjertefondens arbejde for 
hjertesyge børn. Et projekt vi er stolte at være en del af. 
 
Klassen Svømmer Langt 
I 2012 blev ’Klassen Svømmer Langt’ udviklet og lanceret. I 2013 
håbede vi på, at tilslutningen til arrangementet ville blive lige så stor 
eller måske større, og vi blev ikke skuffede. I alt deltog 52 klasser 
landet over, og der blev svømmet ikke færre end 434.245 meter 
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sammenlagt. ’Klassen Svømmer Langt’ er en årlig konkurrence for alle 
3., 4. og 5. klasser på folke- og privatskoler i Danmark. Konkurrencen 
handler om at svømme så langt man kan på 20 minutter en vilkårlig 
dag i maj. Da det ser ud til, at konceptet spredes håber vi selvfølgelig 
på at slå rekorden til næste år også. 
 
Aqua Camp 
Endnu engang har Aqua Camp tiltrukket rekordmange deltagere. I år 
fik hele 4.600 børn fordelt på 48 forskellige svømmeklubber nogle 
spændende og sjove oplevelser med hjem. Tendensen med cirka 500 
børn flere end sidste år fortsætter, da det både er tilfældet i år og var 
det også sidste år. Programmerne indeholder stadig alt fra 
skattejagter, boldspil, vandgymnastik og terningelege til mange andre 
aktiviteter. Mange steder veksler man desuden også med både 
indendørs og udendørs aktiviteter på land. Der er fortsat en stigende 
interesse for at afholde AquaCamp i skolernes øvrige ferier, bl.a. i 
vinter- eller efterårsferien.  
 
Nye mærker til mærkekonceptet AquaChamp 
Der er udviklet flere nye mærker til mærkekonceptet, AquaChamp – 
seks nye distancemærker, og som noget helt nyt, har vi udviklet to 
småbørnsmærker til de mindste. 
Det drejer sig om to småbørnsmærker, der har fået navnene 
’Pingvinmærket’ og ’Sælmærket’. Mærkerne er tiltænkt aldersgruppen 
tre til fem år og kan anvendes ved eksempelvis familiesvømning, 
plask-og-leg-hold samt til de ældste børn på babysvømningshold. I 
samarbejde med Dansk Skoleidræt samt svømmelærere fra de 
danske folkeskoler er der ligeledes udviklet to nye 
skolesvømningsmærker, særligt udviklet til svømmeundervisning i den 
danske folkeskole. 
Åbent Vand 
Åbent Vand arrangementerne fortsætter med at tiltrække både 
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motionister og mere rutinerede åbent vand-entusiaster landet over. 
Desuden bliver stævnekalenderen udvidet med flere og flere stævner, 
så der er rig mulighed for at deltage i et åbent vand-stævne eller flere i 
løbet af sommeren. Sidste år kunne vi fortælle om klubber, der starter 
crawlhold op med henblik på, at svømmerne bliver bedre til at 
svømme åbent vand-stævnerne. Denne tendens er fortsat i 2013, og 
holdene er fortsat populære og tiltrækker mange medlemmer, som 
normalt ikke vil frekventere en svømmehal. I takt med at triatlon vinder 
indpas som en spændende og udfordrende motionsform sker der 
desuden også en større tilslutning ad den vej, idet mange bruger 
åbent vand-holdene som afsæt for træning til at gennemføre triatlon-
distancer. 
 
Stævnekoncepter  
Der afholdes mange regionale stævner for de mindre svømmere, 
eksempelvis mini-cup, miniturnering, regionsmesterskaber og 
serieturnering. Disse gode stævner er også med til at samle 
regionerne i et særligt fællesskab. I nogle regioner afholdes der 
træner/leder-arrangementer i forbindelse med stævnerne. Arbejdet 
med Svømmeplan 2016 er iværksat, og Breddesektionen har lagt op 
til et konstruktivt samarbejde, hvor Breddesektionen kan fortsætte det 
gode arbejde med sjove og inspirerende børnestævner, som 
eksempelvis AquaChamp Cup.  
 
Temamøder 
I 2013 er temamøderne rundt om i landet stadig meget populære og 
har fin tilslutning fra klubberne. Der er stor bredde inden for de enkelte 
temamøder, der efterhånden har mange forskellige ting på 
programmet. Fælles for møderne er dog, at klubberne fortsat finder 
det inspirerende at høre om nye tendenser og blive opdateret om nye 
regler til gavn for klubbens udvikling. Som eksempler på temaer kan 
nævnes: skatteregler i idrætsforeningen, PLUS aktiviteterne, 
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Aquaschool, skadeforebyggelse, idrættens forsikringer m.m. I Region 
Syddanmark arbejder de med at lægge temamøderne lokalt i klubben 
for at gøre det endnu mere attraktivt for klubbens frivillige at deltage. I 
er stadig meget velkomne til at kontakte jeres regionale udvalg eller 
konsulent, hvis I har forslag til nye temamøder.  
 
Netværk 
Netværksmøder har fortsat rigtig god opbakning, og der er skabt flere 
gode netværk i de forskellige regioner og på tværs af regionerne. 
Mange netværk mødes med stor succes på skift i klubberne og drøfter 
relevante og nærværende emner. Mange steder er der både 
formandsnetværk, bestyrelsesnetværk, trænernetværk eller 
svømmeskoleledernetværk, og klubberne får generelt et rigtig stort 
udbytte af den sparring, der sker på tværs af klubberne og geografien.  
 
Samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund 
I slutningen af 2013 kunne Danmarks Idrætsforbund meddele, at to af 
dets største specialforbund var gået sammen i et nyskabende og helt 
unikt samarbejde med tre fokusområder. Det drejede sig om Dansk 
Svømmeunion og Danmarks Gymnastik Forbund, der i perioden 2014-
2017 vil udveksle erfaringer og udviklingstanker om især fastholdelse 
af t(w)eenagere. Man vil også forsøge at nå fælles løsninger på, 
hvordan man fortsat bevarer eller øger sit medlemsantal i 
foreningerne. Og derudover er målet også at udvikle en konkret model 
for samarbejde imellem specialforbund under DIF. Nøgleordene er 
fastholdelse og udvikling, og DIF finansierer projektet med halvdelen 
af de budgetterede 15 mio. kr., som man regner med at samarbejdet 
vil koste. De to specialforbund deles om den anden halvdel af 
udgifterne. Arbejdet er så småt kommet i gang, og det skal nu drøftes, 
hvordan Breddesektionen bedst muligt kan bidrage. 
Mangfoldighed 
Køge Svømmeklub har etableret et samarbejde med kommunen, 
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Projekt Sund Zone og Helhedsplanen i Køge, hvor man har fokus på 
svømning kun for kvinder. Her er formålet at integrere borgere mere i 
lokalområdet og skabe tryghed og sundhed. Efter to prøvegange 
kunne kvinderne melde sig ind i klubben. Der har været stor 
opbakning hos deltagerne. I Hovedstadens Svømmeklub har man 
med hjælp fra Københavns Kommune startet svømmehold op for 
målgrupper, der kommer fra belastede boligområder, og som sjældent 
bliver en del af foreningslivet. Projektet har haft enorm succes for alle 
parter – både deltagere, undervisere og selve klubben.  
 
Regionerne på Facebook 
For at være i tættere dialog med vores medlemmer har vi oprettet 
Facebook-grupper i regionerne. Det skaber et godt rum for dialog og 
for at orientere om kommende arrangementer og nye tiltag. Så hvis I 
ikke allerede ”liker” jeres regionale Facebook-gruppe, vil jeg anbefale, 
at I melder jer ind i gruppen, og følger med i, hvad der foregår.  
 
Udvikling i Breddesektionen og Dansk Svømmeunion 
I det forløbne år har vi udviklet et forslag til en strategi for 
Breddesektionen, der fokuserer på, hvordan vi gerne vil arbejde for at 
fremme breddetiltag i klubberne og på landsplan. Derudover er der 
også fokus på, hvordan vi kan styrke samarbejdet på tværs af Dansk 
Svømmeunion med vores primære samarbejdspartnere. På 
nuværende tidspunkt har vi orienteret bestyrelsen om vores 
strategiarbejde, og afventer bestyrelsens tiltag i forhold til en plan for 
organisering af breddeaktiviteter.  
 
Tak for indsatsen 
Vi har et stærkt team af udviklingskonsulenter, og de har alle ydet en 
stor indsats med at iværksætte og udbrede breddeaktiviteter til 
klubberne. Inden for den seneste tid har vi også budt velkommen til en 
masse nye frivillige i de fem regionale udvalg. Det er vi naturligvis 
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rigtig glade for, og vi ser frem til at arbejde sammen med dem alle.  
Tak for indsatsen i 2013.  
Jeg har været i Breddesektionen i 5 år og været en del af den 
fantastiske rejse, vi har været en del af sammen med resten af Dansk 
Svømmeunion: der er sket fantastisk meget på de 5 år - ikke mindst 
har vi været med til at udvikle og afholde en masse arrangementer. 
Vores Aqua Konference tiltrækker vand-entusiaster fra hele landet, og 
det kan vi være stolte af. SvømmeDanmark er gjort af utrolig mange 
fantastiske ildsjæle, som gør en verden til forskel. Jeg er glad for, at vi 
har indstiftet en pris for at hylde de mange frivillige kræfter. 
Det har været super sjovt at være en del af Breddesektionen og 
arbejde sammen med så mange dygtige og sjove frivillige og ansatte i 
Dansk Svømmeunion. Jeg lægger ikke helt vandet på hylden, men nu 
optager shippingbranchen det meste af min tid. 
 

Tak for kampen - det har været sjovt og lærerigt! Og held og lykke på 
den fortsatte rejse.  
 
Herefter suspenderede dirigenten områdemødet for at overrække 
prisen til Årets Ildsjæl. 
Prisen gik til Ole Nørholm fra Herlufsholm Idrætsforening, 
Svømmeafdeling. 
 
Ole Nørholm takkede for prisen. Var glad og stolt over at blive 
værdsat og især at Dansk Svømmeunion også havde set det. Ole 
Nørholm nævnte blandt andet, at han især var glad for sin involvering i 
Næstved Sportscollege, da det er vigtigt at skabe et godt idræts-og 
socialt miljø for svømmerne. Derudover fortalte Ole Nørholm, at han 
arbejder som konkurrencetræner og er på bassinkanten seks gange 
om ugen, så ja, det er vigtigt at familien vil være en del af dette. Ole 
Nørholm sendte også en tak til sin bestyrelse og familie for en god 
indsats. 
 



 
 

       

   9 

3. Drøftelse af mål 
med tilhørende 
handleplaner for 
sektionen 

 Peter Marker-Petersen fremlagde mål og handleplaner for det 
kommende år. 
 
Jan Hansen, Køge Svømmeklub: 
Hvor mange brugere er der dagligt på AquaSchool dagligt? 
DGI opruster meget på svømmeskole-delen og på konsulentdelen. Er 
lidt bange for den hastighed og den økonomi som DGI kører frem med 
for nuværende, og ikke mindst den måde de griber det an på. Hvad 
gør Breddesektionen og SVØM i den forbindelse? 
 
Helle Jakobsen svarede, at breddesektionen også har drøftet dette 
spørgsmål. Helle Jakobsen fortalte, at breddesektionen har afsat 
midler og anmodet om en strategiplan for AquaSchool projektet, hvori 
der også indgår mandskabs ressourcer for de kommende år.  
Udviklingskonsulent Lars Bo Larsen fortalte, at vi ikke har log over 
daglige brugere, men vi har en stadig strøm af tilgang til systemet. Der 
er 1100 der har oprettet et login, interessen er både fra klubber og 
skoler. Det giver anledning til en snak med skoleidræt i nær fremtid. 
Lars Bo Larsen fortalte om den seneste udvikling af systemet.  
Lars Bo Larsen fortalte videre, at vi er meget opmærksomme i forhold 
til DGI´s oprustning. Lars Bo Larsen fortalte om sine oplevelser med 
DGI i det jyske.  
Helle Jacobsen nævnte, at der er store udviklingsmuligheder for 
AquaSchool ikke mindst i forhold til åbent vand området men også for 
voksenområdet. 
 
Ulla Pontoppidan, Horsens:  
Det er de samme tanker vi har i Horsens i forhold til DGI, og vi er 
meget mere bekymrede. Det går især på kurserne, SVØM har et 
kæmpeproblem på kursussiden. DGI´s nye kurser er bedre end 
SVØM´s kurser, i hvert fald for Horsens Svømmeklub. Én weekend 
med et grundkursus og derefter kan man vælge særlige grene og 

Til orientering og diskussion 
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fortsætte den vej. Det har været et problem for Horsens Svømmeklub, 
at instruktørerne skal afsætte tre weekender for at gennemgå en 
grunduddannelse. 
 
Denise Bakholm, Breddesektionen og Aalborg Svømmeklub. 
Jeg er enig i, at det handler om uddannelse. Men det handler i høj 
grad om politik og det er vigtigt for SVØM at være meget opmærksom 
på dette, DGI handler meget hurtig. 
Denise Bakholm opfordrede klubberne til at anvende AquaSchool, for 
derigennem at være med til at stille krav og udvikle redskabet. 
Klubberne skal være opmærksomme på at DGI´s 
svømmeskolekoncept koster 35.000,- kr. 
 
Victor Valore, udspring: 
Flere og flere voksne vil gerne gå til udspring og udspringssektionen 
har netop lanceret en kommunikationskanal for voksne og masters via 
facebook. Victor Valore opfordrede til samarbejde især på 
voksensvømning og projektet som breddesektionen og Region Nord 
har igangsat. 
Dette var Helle Jacobsen og Stine Sørensen meget positive overfor. 
 
Allan Nyhuus, Hovedstadens Svømmeklub: 
Der er meget i gang og det skal I have ros for. 
AquaSchool behøver ikke kun at blive begrænset til svømmeskolerne. 
Hvorfor ikke udvikle det til, at det er her voksne, som gerne vil lære at 
svømme crawl, kan se hvordan det foregår. 
Allan Nyhuus foreslog endvidere at anvende vores svømmestjerner til 
markedsføring og visning af øvelser i AquaSchool. 
Det her er min kæphest og bliver også sagt på generalforsamling, set i 
forhold til hvordan SVØM vækster, så mangler der markedsføring, 
kommunikation og formidling af de ting SVØM kan og gør. Der er for 
få ressourcer afsat set i forhold til de mange gode historier og 
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koncepter som SVØM har. Hvordan kan SVØM blive bedre til at 
fortælle og markedsføre det de er gode til og de produkter de 
udvikler? Det er DGI gode til og de buldre derudad. 
Kursus – det er korrekt at DGI har en hel del én dags kurser. Men 
SVØM bør fastholde den kvalitet der er i f.eks. grunduddannelsen. Det 
gør ikke noget at man skal bruge tre weekender for at kalde sig 
instruktør, det giver en bedre ballast. Men igen, SVØM skal blive 
bedre til at markedsføre sine kurser. 
 
Helle Jakobsen svarede til Victor Valore, at breddesektionen arbejder 
med koncepter til udspring i klubberne i samarbejde med Anders Skov 
og region Nordsjælland. Vi vil meget gerne samarbejde, og kan se 
dette som en mulighed for at udarbejde et koncept til t(w)eenage 
gruppen. 
 
Vi skal være bedre til at kommunikere og formidle de koncepter og 
produkter vi har, det er jeg helt enig i, fortsatte Helle Jacobsen. Vi er 
meget modtagelige for input. 
 
Udviklingskonsulent Lars Bo Larsen svarede til Allan Nyhuus´ s 
indlæg, at han var enig i, at SVØM skal have noget på nettet som kan 
hjælpe andre målgrupper. F.eks. hvordan lærer man, at svømme 
crawl, andre stilarter og ikke mindst åbent vand. 
 
Jimmy Andersen, OSLF: 
Savner vandpolo øvelser i AquaSchool, og tilbød at være med til at 
udvikle det. 
Jimmy Andersen foreslog endvidere at SVØM skal være bedre til at 
reklamere for samarbejdspartnerne i Danmark Svøm Langt. 
Udviklingskonsulent Lars Bo Larsen fortalte at AquaSchool har 
øvelser til vandpolo, de ligger som forøvelser i svømmeskolen. 
Fortalte videre, at udspring har udviklet nye øvelser til AquaSchool. 
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Udviklingskonsulent Anna Jørgensen fortalte at SVØM sidste år indgik 
i et samarbejde med Børnehjertefonden om Danmark Svøm Langt. I 
2013 var der enighed om, at mulige sponsorater til Børnehjertefonden 
skulle afgives via sms. Det var så langt samarbejdet nåede i 2013. Det 
er yderligere udviklet i 2014. 
 
Dirigenten takkede for en god diskussion. 
 
Bilag vedlægges referatet. 

4. Orientering om 
sektionens 
økonomi 

 Teamleder Morten Hinnerup fremlagde sektionens økonomi.  
Der er et underskud på 145.000,- kr. Heraf 130.000,- kr. som overgår 
til unionen til barselsudgifter. De sidste 15.000,- kr. tages af 
breddesektionens udviklingspulje. 
 
Der er opsparet 376.588,- kr samlet set i regionerne og 
breddesektionen.  
 
Budget 2014   
Lønomkostninger er alle samlet i unionen, derfor ser budgettet 
anderledes ud end tidligere år. 
Det der ligger tilbage i breddesektionen, er alene det som sektionen 
kan råde over. 
. 
Breddesektionen er skåret med 100.000,- kr., således at de i år er 
tildelt 250.000,- kr., dertil kommer udviklingspuljen. 
 
Projektet Danmark Svøm Langt er flyttet til unionen, derfor figurer de 
ikke på budgettet for 2014 
Helle Jacobsen fortalte, at midlerne i udviklingspuljen er uddelt til 
AquaSchool og voksensvømning, samt et udestående til Aqua 
Konferencen hvilket betyder, at der kun er ca. 5-10.000,-kr tilbage. 

Til orientering 
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De øvrige midler; 157.000,- kr. uddeles efter en fordelingsnøgle til 
regionerne og deres aktiviteter, og det er uændret for 2014. 
De besparelser der er pålagt breddesektionen i 2014 tages alene af 
breddesektionens budget. 
 
Bilag vedlægges referatet. 

5. Behandling af 
indkomne forslag 

  Der var ingen indkomne 
forslag 

6. Øvrige emner til 
drøftelse 

a. DGF/SVØM 

projekt v/CK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b. Stævnekon-

cept fra Midt 

v/LBL. 

Præsentationen vedlægges referatet. 
 

Allan Nyhuus, Hovedstadens Svømmeklub 
Vi har 1.300 medlemmer på venteliste, så når vi søger tider i 
kommunen, så er det til børn som skal lære at svømme. For at lobby 
på dette projekt handler det også om at ”råbe svømmehaller” og 
bassintid. Det er en stor mangelvare i hovedstadsområdet, hvis vi skal 
kunne honorere denne målgruppe. Og igen, det er vigtigt med 
markedsføring af projektet. 
 
Jan Hansen, Køge Svømmeklub 
Plads er et stort problem, det er jeg enig i. Det er vigtigt at se på 
hvordan demografiudviklingen er i den pågældende kommune, det har 
betydning for hvilke svømmetilbud klubben skal give medlemmerne 
 
Præsentationen vedlægges referatet 

Til drøftelse 

7.  Valg af 
sektionsleder 

 Helle Jakobsen afgår efter tur og ønsker ikke genvalg. 
 
Helle Jakobsen fortalte om opgaven som sektionsleder.  
Dirigenten foreslog, at konstituere Lars Warm, bestyrelsens 
repræsentant, som leder af breddesektionen. 
Det blev vedtaget. Breddesektionen blev opfordret til at supplere sig 

Dirigenten foreslog, at 
konstituere Lars Warm, 
bestyrelsens repræsentant, 
som leder af 
breddesektionen. 
Det blev vedtaget. 
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selv i løbet af året. 
 

Breddesektionen blev 
opfordret til at supplere sig 
selv i løbet af året. 

8.  Eventuelt valg af 
øvrige 
sektionsmedlemm
er til sektionen 

 Denise Bakholm afgår efter tur og ønsker ikke genvalg. 
 
 
 
 
Søren C. Mikkelsen ønsker at afgå udenfor tur – der skal derfor 
vælges et medlem for ét år. 
 
 
 
Derudover består sektionsledelsen af lederen af hvert af de fem 
regionale udvalg, suppleret med bestyrelsens repræsentant. 

Breddesektionen indstiller 
Lars Ravn Nielsen. Lars 
Ravn Nielsen blev valgt for 
to år. 
 
Der var ingen forslag. 
Breddesektionen blev 
opfordret til at supplere sig 
selv i løbet af året. 

9. Eventuelt  Aqua Konferencen foregår den 14. september i Billund. 
 
 
 
Helle Jacobsen takkede Søren C. Mikkelsen og Denise Bakholm for 
samarbejdet og overrakte vingaver. 
 
Denise Bakholm takkede, på vegne af Breddesektionen, Helle 
Jacobsen for samarbejdet og overrakte en gave. 

Dirigenten takkede for god ro 
og orden og lukkede 
generalforsamlingen.  
 

 


