
1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 

3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 

4. Forelæggelse af unionens politiske program og mål for de kommende tre år. 
a. Oplæg v. bestyrelsesmedlem Danielle Keller om ”Processen for det kommende politiske program”.  

b. Oplæg v. bestyrelsesmedlem Anders V. Jensen om ”Frivillighedsstrategi”. 

//Pause// 

5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 

6. Behandling af indkomne forslag  
a. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. 

7. Valg af bestyrelse jf. § 6.2 
a. Valg af unionsformand for 2 år (Vælges i lige år). 

b. Valg af bestyrelsesmedlem med ansvar for økonomi  (Lars Jørgensen afgår efter  tur og er villig til genvalg). 

c. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Susanne Glasius Tischer afgår efter tur og er villig til genvalg) 

             (Lars Warm afgår efter tur og er villig til genvalg). 

             (Dorthe Rigét afgår efter tur og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Stine Sørensen). 

8. Valg af interne revisorer og suppleanter jf. § 13.1 
a. Valg af intern revisor for 2 år (René Morsing afgår efter tur og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Niels Thor Mikkelsen). 

b. Valg af revisorsuppleant for 2 år (Hans Henrik Burkal er på valg og er villig til genvalg). 

9. Valg af appeludvalg jf. § 14.1 
a. Valg af medlem til appeludvalg for 5 år (Svend Rom afgår efter tur og er villig til genvalg). 

10. Eventuelt 



Lørdag den 25. april  



VISION: VI VIL VÆRE 

DANMARKS BEDSTE 

IDRÆTSORGANISATION 



SVØMNING ER BÅDE EN 

SPORT OG EN FÆRDIGHED  
- Vi lærer børn at svømme 

- Vi svømmer om guld til Danmark  

- Vi passer på danskerne ved de danske 

strande, søer og havne 

SPORT 

MOTION 

SUNDHED 

SIKKERHED 



 

• Kommissorium for tilblivelsen af det nye politiske program 

besluttes af bestyrelsen på første møde efter sommerferien  

• Kommissorium skal indeholde en beskrivelse af, hvordan vi på 

bedst mulig måde involverer klubberne i processen 

• Kommissorium skal endvidere indeholde en beskrivelse af i 

hvor høj grad DIFs politiske program skal tilgodeses 

• Status på nyt politisk program forelægges på 

Generalforsamlingen i 2016  

 

 


