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Vandpolo



Dagsorden
• 1. Valg af dirigent

– Sektionen peger på Danielle Keller

• 2. Sektionslederens beretning

• 3. Orientering om sektionens økonomi

- Overskud = 26.000 kr.

• 4. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

– Indlæg om Bredde, v. Katrine Cohen

– Elite v. Dines Bagenkop

• 5. Behandling af indkomne forslag

• - Diskussion af emne fra TSK vedr. kvinder/piger i 1 division

• 6. Øvrige emner til drøftelse

• 7. Valg af sektionsleder Vælges i lige år.

– Søren Dietz Elmstrøm, villig til genvalg

• 8. Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionens 2 medlemmer vælges for en 2-årig 

periode i lige år

– René Lorenz afgår efter tur og er villig til genvalg

– Esben Sørensen afgår efter tur og er villig til genvalg.

– Jimmy Andersen afgår efter tur (supplelant)

• 3 medlemmer vælges for en 2-årig periode i ulige år

– Britt Greve afgår og er ikke villig til genvalg

– Sektionen foreslår: Maria Jensen

• 9. Eventuelt



Beretning

• Flere medlemmer

• Flere Klubber

• Flere ‘Hænder’

• Flere dommere

• Øst

• Mange unge

• Ungdoms turneringerne

• Overskud økonomi

• 1. Division – mænd og 

kvinder

• Niveauet på 

landsholdene

• Vest

• Fastholde 17-21 årige

• Økonomi

• Planlægning

• Initiativer på tværs af 

klubber og geografi

+ -



Medlems fremgang
- Mindre følsom
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Antal medlemmer
1765 

Netto er antallet af medlemmer steget fra 1740 til 1765, men 
inkluderet i tallet fra 2014 var 540 medlemmer fra Sports 

society i Helsingør. Sport society har siden meldt sig ud af DIF 
og er ikke mere i tabellen



Resultat 2015 og 

- budget 2016
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Budgettet bliver (ikke overraskende) 
primært allokeret til landsholdene. 

Deltager betaling dækker også over de 
udenlandske holds betalinger til

turneringer I Danmark



Budget 2016
- Uændret meget Stramt !

Bevilling til vandpolosektionen i 2016
Vi har nu behandlet jeres ansøgning til sektionernes udviklingspulje for 2016 og tildelt grundtilskud til 
sektionerne.
Grundtilskud: 120.000 kr.
Udviklingspuljen: 38.000 kr.
Landsholdspuljen: 110.000 kr.

Ansøgning til puljer
Lige som tidligere år er puljen opdelt i en landsholdspulje og en udviklingspulje. 

Herudover er grudtilskuddet reguleret i forhold til sportspolitikken for sektionerne.

Gennemgangen af jeres ansøgning har betydet, at vi er indstillet på at støtte nedenstående 
aktiviteter:
Udviklingspuljen
- Træneruddannelse støttes med 15.000 kr.
- Træningsweekender for damer støttes med 10.000 kr. –
- Startpakker støttes med 13.000 kr.

Landsholdspuljen
- Nordisk mesterskab støttes med i alt 50.000 kr. 
- Turneringer i udlandet støttes med 60.000 kr.








