
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 
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Danmarks Idrætsforbunds 

idrætspolitiske program 

 

Dansk Svømmeunions 

frivillighedsstrategi 

 

Frivillighed i jeres 

svømmeklub 

 



• Fordi frivillige er fundamentet for alle svømmeklubber. 

– Uden frivillige, ingen forening. 

 

• En frivillighedsstrategi er et ledelsesredskab og en plan for det 

frivillige arbejde i klubben. 

– Kan være med til at sikre, at der også fremover vil være frivillige 

på alle ”poster”. 

 

• Formålet er at sætte fokus på de frivillige i jeres klub, fordi: 

– Samarbejde fremmer frivilligheden i klubben. 

– Frivillige skal prioriteres på samme vis, som andre opgaver. 

• Eksempelvis er rekruttering af frivillige en lige så vigtig opgave som 

økonomistyring, etc. 

 

 



• En frivillighedsansvarlig (én person eller et team), hvis opgave 

er at organiserer / koordinerer frivilligheden. 

 

• Det er en god investering, aktivt at håndtere  og investere i de 

mange frivillige: 

– Lettere at være frivillig. 

– Skaber en god fortælling om at være frivillig. 

– Nemmere at rekruttere frivillige. 

 

 



• Folder om frivillighedsstrategi af Dansk Svømmeunion. 

 

• Frivillighedstjek.dk udarbejdet                                                       

af Danmarks Idrætsforbund 

– Værktøj der giver indblik i,                                                              

overblik over og mulighed for                                                                                 

at udarbejde en strategi                                                                                 

for frivilligheden.  

 

• Kontakt én af Dansk Svømmeunions udviklingskonsulenter 

med henblik på sparring, rådgivning og klubudvikling. 

 


