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Dagsorden for områdemødet er:  

 

1. Valg af dirigent  

2. Sektionslederens beretning  

3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen  

4. Orientering om sektionens økonomi  

5. Behandling af indkomne forslag  

6. Øvrige emner til drøftelse  

7. Valg af sektionsleder  

Sektionslederen er vakant 

8. Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionen  

Der vælges to medlemmer til breddesektionens FU, ét i ulige år og ét i lige år. Begge 
medlemmer vælges for 2 år. 

Derudover består sektionsledelsen af lederen af hvert af de fem regionale udvalg, 

suppleret med bestyrelsens repræsentant. 

Lone Olczyk er på valg for ét år. 

Breddesektionen består af: 

Lars Warm (konstitueret sektionsleder + bestyrelsens repræsentant) 

Lone Olsczyk (medlem) 

Lars Ravn-Nielsen (medlem) 

Teddy Bjørklund, Region Nordsjælland (medlem) 

Peter Marker, Region Sydsjælland (medlem) 

Lars Ole Jespersen, Region Midt (medlem) 

Peter Bruhn, Region Syd (medlem) 

Lisbeth Bøss, Region Nord (medlem) 

 

9. Eventuelt 
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2. Sektionslederens beretning  

v. konstitueret sektionsleder Lars Warm 

2014 fulgte i fodsporene på 2013, for også i år har der i den grad været gang i 

breddeaktiviteterne rundt om i landet. Udbredelsen og udviklingen af 

svømmeskolekonceptet Aqua School, som vi lancerede i 2011, bliver mere og mere 

populært for såvel unionens medlemsklubber som for skolerne. Årets Aqua Konference 

blev et tilløbsstykke med over 200 deltagere. 

Derudover kan vi nævne at temamøder og netværksmøder bliver mere og mere populære 

ude i regionerne. Muligheden for videndeling og erfaringsudveksling vægtes højt af 

klubberne. 

Lidt korte fakta om nogle af årets aktiviteter: 

Aqua Konference 

I 2014 havde Aqua Konferencen 233 deltagere. Hovedtaleren var B.S. Christiansen hvis 

budskab handlede om at yde sit ypperste. Og ved at tro på sagen, være i balance med 

sig selv og konstant yde sit ypperste kommer man langt. B.S. Christiansen kom også ind 

på, at risikovillighed er lig med frihed, og det at turde er en afgørende faktor for udvikling. 

Han har lært, at man kun kan flytte grænser ved først at overskride grænser, og at 

”platformen” er afgørende for at nå de mål, der sættes. Der skal tages et ansvar, ikke bare 

for sig selv, men også for teamet - uanset hvad. 

B.S. Christiansen berettede med anekdoter fra sit eget liv om, hvor vigtigt det er, at man 

fra tid til anden tager sit liv op til revision – ’tømmer rygsækken’, som han kaldte det – og 

hvordan en ordentlig platform er forudsætningen for, at man kan nå de mål, man sætter 

sig – privat og arbejdsmæssigt. Han gav gode råd om, hvordan man, som ’kaptajn på 

broen’ i sit eget liv, udstikker kursen og holder den, også i ’stormvejr’ og krisetider. 

Derefter var der forskellige spor som deltagerne kunne byde ind på. Et lederspor med 

Johnny Ryser om ”Megatrends og sport” og ”Fra træningsdragt til habit”. 

Instruktørsporerne, hvor Nanna Grønbæk underviste i crawlteknik og Niels Jørgen 

Jørgensen i rygcrawl teknik. Herudover var der et spor om ”Svømmere med særlige 

behov”, hvor Jens Winther fra Handicap Idrætten fortalte om svømmere med særlige 

behov i vores klubber, Martin Duedahl om ”Børn med særlige behov” og endelig 

underholdte John Petersson med anekdoter fra sit eget liv som handicappet under 

overskriften ”Du kan hvad du vil – hvis du tør”. 

Aqua Konferencen havde også spor med ”Vandaktiviteter for voksne” ved Harald Lie, 

”start2Crawl i din klub” ved Dag Stormark og Aqua Fitness ved Anne Bomberg. 
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Aqua School 

Aqua School har i 2014 rundet 1800 aktive brugere i systemet. Der er daglig aktivitet i 

systemet og vi oplever en stigende interesse fra skoleverdenen. På nuværende tidspunkt 

er cirka 90 medlemsklubber oprettet med administrator login, der gør det muligt at 

koordinere på tværs af klubbens programmer.   

Stævnekoncepter  

Der afholdes mange regionale stævner for de mindre svømmere, eksempelvis mini-cup, 

miniturnering, regionsmesterskaber, microstævner, talentmesterskaber, ”den komplette 

svømmer”, begynderstævner og serieturneringer/cup. 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.  

Temamøder 

I 2014 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 på nye regler til gavn 

for klubbens udvikling. Som eksempler på temaer kan nævnes: ”livredning”, ”skatteregler 

og forsikringer i foreningerne”, ”åbent vand svømning”, ”struktur i svømmeskolen”, ”børn 

med særlige behov i vores klubber”, ”ansættelsesforhold i foreningen”, ”fastholdelse af de 

unge i foreningen” og ”AquaFitness inspirationsmøde”. 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 og 

på tværs af de forskellige regioner. 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. Der har i alt været afholdt 19 netværksmøder i 2014. 

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.  
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Tak for indsatsen 

Vi har et stærkt team af udviklingskonsulenter som alle, i samarbejde med vores mange 

frivillige i de regionale udvalg, har 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 rigtig glade for, og vi ser 

frem til at arbejde sammen med dem alle. Tak for indsatsen i 2014. 

Fremtiden 

Dansk Svømmeunion er de seneste 10 år vokset betragteligt. Det gælder både 

medlemstallet og antallet af klubber, og unionen er i dag det andet største specialforbund 

under Danmarks Idrætsforbund med cirka 170.000 medlemmer. Samtidig er omsætning, 

opgaverne og medarbejderstaben vokset markant, så vi i dag håndterer en 

bruttoomsætning på næsten 55 millioner. I 2001 ændrede vi organisationen til en 

direktørledet organisation og flyttede unionskontoret fra Kolding til Farum. Dette blev i 

2008 fulgt op af fusionen af Svømme Region Øst og Svømme Region Vest ind i et samlet 

Dansk Svømmeunion. Fusionen blev på mange måder en stor organisationsforandring, 

hvor svømmedanmark gik fra tre bestyrelser og tre økonomier til en samlet 

enhedsorganisation. I den proces blev der indgået nogle relevante og vigtige aftaler 

omkring den lokale forankring. Heraf opstod Breddesektionen som en kombination af 

lokale, regionale aktivitetsudvalg, en demokratisk baseret Breddesektion bestående af 

frivillige ledere i regionale udvalg og et Breddesektions områdemøde i tilknytning til 

generalforsamlingen. Samtidig var Breddesektionens områdemøde et supplement til de 

øvrige områdemøder: svømning, synkro, udspring, livredning og vandpolo. Det er en 

kompliceret organisation, der også har vist sig at være en vanskelig disciplin i den virkelige 

verden. Som en del af den organisationsevaluering bestyrelsen iværksatte i 2014, har det 

vist sig, at en af de helt store problemstillinger er at få kortere kommunikationsveje og 

mindske antallet af lag i organisationen.  

Som en af konsekvenserne af organisationsundersøgelsen har bestyrelsen besluttet at 

forslå en nedlæggelse den nuværende Breddesektion og erstatte den med en struktur, 

hvor en ny medlems- og udviklingsafdeling, med en ansat afdelingsleder skal sikre en 

mere direkte koordinering mellem Dansk Svømmeunions medlemsklubber og bestyrelsen. 

Som et led i denne nye struktur etableres en projektorganisation, hvor der løbende kan 

etableres og finansieres projekter, initieret og bemandet af interesserede frivillige fra 

medlemsklubberne. 

Alt sammen ændringer som vi håber, vil styrke medlemsklubbernes udbytte af at være 

medlem af Dansk Svømmeunion.  


