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Referat 

Møde for klubberne om fremtidens aktivitetsudbud på breddeområdet. 

Dato: 26. april 2015 

Mødetidspunkt: 11.00 – 13.00 

Mødested: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

Deltagere: Nanna Grønbæk(NG), KVIK Kastrup, Stig Bock(SB), Silkeborg Svømmeklub, Christina Mørup Sørensen(CMS), Rønne Svømmeklub, Henrik Bach(HB), 

Horsens Svømmeklub, Stine Sørensen(SS), Svømmeklubben Nord, Allan Svenningsen(AS), Region Nord, Peter Marker-Pedersen(PMP), Region Sydsjælland, 

Tobias Marling(TM), udviklingskonsulent, Mads Jørgensen(MJ), udviklingskonsulent, Morten Hinnerup(MOH), udviklingskonsulent, Anders Vestergaard 

Jensen(AVJ), bestyrelsen, Kjeld Egebo(KE), bestyrelsen, Susanne Glasius Tischer(SGT), bestyrelsen, Lars Warm(LW), bestyrelsen 

Referent: Lene Madegaard(LM) 

E-mail til: De Regionale udvalg, Bestyrelsen og administrationen 

 

 
Nr. Punkt + evt. underpunkt Kommentar Ansvarlig og bilag 

1 Velkomst 
 

  

2 Beslutningen fra 
generalforsamling 

På lørdagens generalforsamling blev vedtægtsændringerne godkendt. Det betyder at 
Breddesektionen er blevet nedlagt og regionerne opstår som selvstændige aktivitetsudvalg 
 
LM fortalte om beslutningen på generalforsamlingen og foreviste den nye organisation 
 
LW opfordrede til at der kom gang i projekterne ude i De Regionale udvalg og lagde op til et 
tæt samarbejde mellem klubberne, konsulenterne 
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LW takkede regionslederne og breddesektionen for samarbejdet og overrakte 3 fl. vin som 
tak. 

3 Drøftelse af regionernes rolle i 
den fremtidige organisering 

MOH fortalte om tankerne i projektsøjlen og gav et eksempel fra Nordjylland om åbent vand 
 
De tre søjler: 
Regionerne 
Det er vigtigt for regionernes arbejde at mål og strategier for regionerne og Dansk 
Svømmeunion er udarbejdet 
 
Klubdrift 
Der var forslag om, at netværksmøder i regionerne skal samle op på behov i forhold til driften 
i klubben. 
 
Projekter 
Midt/øst stævne konceptet 
 
LW foreslog følgende emner: 

 Klubdrift af svømmehaller og skolesvømning 

 National/regional facilitetsdrift 

 Professionel lobbyist til politiske dialoger med kommunerne 

 Klubadministration 

 Ansættelseskontrakter 

 Frivillighedsstrategi 

 PR og markedsføring, sponsorer 

 Pengegivende arrangementer 

 Kvalificere frivillige 

 Hvordan kan klubberne starte nye tiltag 

 Organisationsudvikling 

 Klubskifte 

 Opkvalificering og uddannelse af medarbejdere, instruktører, trænere og frivillige 
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LW påpegede, at det er væsentligt, at vi kan vidensdele om emnerne og gerne via 
netværksmøder. 
 
SG nævnte, at når projektet er gennemarbejdet så er det meningen at projektet flytter over i 
klubdrift søjlen. 
 
SB var enig med LW om f.eks. emnet drift af svømmehaller. Men SB nævnte også, at Dansk 
Svømmeunion skal passe på med at kalde det hele for projekter, klubberne er mere 
interesseret i at få svømmeskolerne/bredden til at fungere. Et eksempel er, at De Regionale 
udvalg har overtaget ”fem-kant stævner” i området, det er sådanne tiltag vi har brug for. SB 
nævnte endvidere, at Dansk Svømmeunion og De Regionale udvalg skal være 
opmærksomme på, at der kan være gode projekter ude lokalt. 
 
SS nævnte, at det er vigtigt at De Regionale udvalg og klubberne kan føde ideer til nye 
projekter 
 
HB syntes, at det er vigtigt at klubberne får lov til at lave de mindre projekter som så kan 
vokse – de behøver ikke nødvendigvis at blive store og skal godkendes i bestyrelsen. 
 
AVJ tilføjede, at bestyrelsen ikke piller ved, hvad De Regionale udvalg gør i dag – det skal 
meget gerne fortsætte. Det der er vigtigt, er, at konsulenterne ved hvad der foregår rundt om i 
klubberne på landsplan så de kan sammensætte ”de klubber” som har interesse for det 
samme emne og evt. kan udarbejde et projekt.. 
 
HB ønskede et projekt gående på udnyttelse af bassintid i ydertimer – hvilke alternativer kan 
klubberne tilbyde? Kan der udarbejdes en idébank til klubberne? 
SS foreslog et projekt om igangsætning af åbent vand i klubberne, rekruttering, uddannelse, 
frivillige, sponsorarbejde og fastholdelse. 
 
HB foreslog en projektgruppe som reagerer hurtigt på trends i samfundet/TV. Der udspandt 
sig en dialog om hvorvidt vi skal være med på trends og/eller vi skal være bedre til at 
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markedsføre det vi har. 
LW var meget enig, vi skal være bedre til at fange ideer og få dem ført ud i livet. 
 
Tværgående møder 
SS sagde, at videndeling er vigtig i den fremtidige organisation. 
LW var enig i, at videndeling er vigtigt i forhold til de projekter som foregår. 
 
HB pegede på vigtigheden af, at samle klubberne hvor vi kan videndele. 
 
MOH fortalte, at De Regionale udvalg fortsætter uændret med netværks- og temamøder. 
Klubdriftsdelen er meget af det som konsulenterne løser. Projekterne er det ”nye ben”, og de 
skal være konkrete og bidrage med noget specifikt til klubberne, således at klubberne kan se 
fordelen heri.  
 
SS spurgte til, at hvis de regionale ledere ønsker at mødes i begyndelsen af september, skal 
de så selv faciliterer dette? Hertil svarede MOH, at det kommer til at fremgå af den 
forretningsorden som skal besluttes af bestyrelsen i juni måned. 
 
KEL fortalte, at der i oplægget fra TSE consulting er nævnt, at De Regionale udvalg mødes et 
par gange om året. 
 
MOH opfordrede til at maile og skrive ind til konsulenterne med nye ideer og tanker om 
breddearbejde. 

4 Eventuelt Intet til eventuelt  

 


