
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personvalg 
For Dansk Svømmeunions generalforsamling 2015   

 
Lørdag den 25. april 2015  

Dansk Svømmeunions generalforsamling 

 

7. Valg af bestyrelse jf. § 6.2  

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  

Valg af medlem til appeludvalg for 5 år 

Svend Rom afgår efter tur og er villig til genvalg. 
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For Dansk Svømmeunions områdemøder 2015   

 

Søndag den 26. april 

Sportsafdelingen  

5. Valg af udvalgsmedlemmer  
Stævneudvalg: 

To udvalgsmedlemmer: 

Jan Hansen afgår efter tur og er villig til genvalg for to år. 

Thomas Stub afgår efter tur og ønsker ikke genvalg. Sportsafdelingen indstiller Eyleifur 

Jóhannesson til valg for to år. 

Dommerudvalg 

Leder: 

Jens-Christian Iversen afgår efter tur og er villig til genvalg for to år. 
 
To udvalgsmedlemmer:  
Lars Mejer Frederiksen afgår efter tur og er villig til genvalg for to år. 

Ove Antonsen afgår efter tur og ønsker ikke genvalg. Sportsafdelingen indstiller Per 

Kirkegaard til valg for to år.  

Poul Stougaard afgår uden for tur. Sportsafdelingen indstiller Ove Antonsen til valg for 1 

år. 

Mastersudvalg 

Leder: 

Helen Haas afgår efter tur og er villig til genvalg for to år.  

 

Et udvalgsmedlem: 

Vakant. Sportsafdelingen indstiller Søren Lorenzen til valg for to år. 

Vandpolosektionen 

7. Valg af sektionsleder  

Søren Dietz Elmstrøm afgår efter tur og er villig til genvalg. 

 

8. Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionen 

Britt Greve afgår efter tur og er villig til genvalg.  

Esben Sørensen afgår efter tur og er villig til genvalg.    

Jimmy Andersen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

Sektionen indstiller følgende til de sidste pladser.  

Rene Lorenz 

Katrine Cohen 
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Margit Jensen  

 

Udspringssektionen 

7. Valg af sektionsleder  

Victor Valore afgår efter tur og er villig til genvalg. 

 

8. Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionen  

Charlotte Rasmussen afgår efter tur og ønsker ikke genvalg. 

Martin Thygesen, valgt i 2014 for en etårig periode, afgår efter tur og er villig til genvalg. 

Sektionen indstiller Kristine Rintza. 

Livredningssektionen 

8. Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionen 

På valg for 1 år: 

Thomas Ibsen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

Line Præst Lauridsen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

Anders Elbeck afgår efter tur og er villig til genvalg. 

På valg for 2 år (ulige år): 

Ronnie Dalsgård afgår efter tur og er villig til genvalg. 

 

Katrine Zinck Leth-Espersen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

Synkrosektionen 

8. Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionen  

Lene Brink Magnussen afgår efter tur og er villig til genvalg.  

Dorte Stautz Hansen afgår efter tur og er villig til genvalg.  

Mette Rasmussen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

Breddesektionen 

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. 
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Lone Olczyk er på valg for ét år. 

 


