
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 





• Bestyrelsesbeslutning i starten af 2014 

– Servicetjek af organisationen 

• Analyse via ekstern konsulent med indsigt i dansk idræt 

– TSE Consulting 

• Grundig analyse proces 

– Interviews 

– Fokusgrupper  

– Spørgeskema til klubber 

• Involvering af mange interessenter i organisationen 

 



Fokus på følgende:  

• SVØM er vokset som organisation 

– Flere medlemmer 

– Større økonomi  

– Flere ansatte  

• Status på organisationsændringer i 2001 og 2008.  

• Hvordan kan en stærkt fragmenteret, meget ambitiøs og løst 

koblet organisation bindes sammen til en enklere organisation, 

der skaber endnu mere værdi for klubberne? 





GENERALFORSAMLING 

BESTYRELSE 

KURSUSAFD. SPORTSAFD. 

TEKNIKAFD. TRYGFONDEN KLR 

SYNKRO BREDDE LIVREDNING UDSPRING VANDPOLO 

DANSKE SVØMMEKLUBBER 

DIREKTØR 

ADMINISTRATION 

5 REGIONER 



Analysen peger på følgende udfordringer:  

 

• Klubbernes brug af/deltagelse i unionens tilbud 

• Faciliteter til at dyrke vandidræt 

• Rekruttering af frivillige 

• Konkurrencen fra DGI 

• Kommunikation af strategi 

• De mindre sektioner 

• Manglende deltagelse på generalforsamling og områdemøder 

• Den organisatoriske deling 

 



 

Den organisatoriske deling: 

• Mange organisatoriske led i organisationen.  

 

• Afstanden fra det centrale (Bestyrelsen) til de decentrale 

(sektioner og regioner) niveau er for lang. 

 

• Konsekvens svækkede / begrænsede muligheder for at 

koordinere de samlede ressourcer. 

 

 





 

• Breddesektionen og regionerne – Mindske organisatorisk 

deling 

 

• Bestyrelsens sammensætning 

 

• Brug af tværgående fora – Styrke uformelle samarbejder 

mellem SVØM og klubberne 

 

• De rette tilbud/aktiviteter til klubberne samt øget synlighed og 

kommunikation – Vi har de rette tilbud, men de er ikke kendte…  

 

 



 

• Der ændres i udgangspunktet ikke ved Sportsafdeling, 

Kystlivredningsafdeling og de sportslige sektioner. 

 

• Der ændres ikke på antallet af medlemmer i bestyrelsen og der 

skal forsat ikke være ”fødte” medlemmer.  

 

• Breddesektionen nedlægges, MEN regioner styrkes som 

regionale aktivitetsudvalg 

 

 





• Øget tværfaglig organisering 

• Projektorienteret 

– Fokus på inddragelse af klubber og unionsfrivillige – alle kan i 

princippet søge om et projekt 

– Rammen er det politiske program og SVØMs øvrige strategier 

– Projekter godkendes af bestyrelsen  

– Tidsbegrænset 

– Handlingsorienteret 

• Refererer til bestyrelsen 

• Administrativt ledet 

 

 

 



 

• Eksempler: 

– Implementering af frivillighedsstrategi 

– Udvikling af nye kursustiltag 

– Klubberne i samspillet med folkeskolereformen 

 

• Frivillige forpligtet i kortere perioder = Flere frivillige?  

  

• Det er hensigten, at dette samarbejde mellem SVØM og 

klubberne skal sikre mere nærhed og udvikling af konkrete 

projekter til gavn for SVØMs medlemsklubber.  
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