
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personvalg 
For Dansk Svømmeunions generalforsamling 2016 

 
Lørdag den 21. maj 2016 
Dansk Svømmeunions Generalforsamling 
 

7. Valg af bestyrelse jf. § 6.2  

a. Valg af unionsformand for 2 år  

Kjeld Egebo Larsen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

 

c. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

Jes Gydesen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

Anders V. Jensen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

Danielle Keller afgår efter tur og er villig til genvalg. 

 

8. Valg af interne revisorer og suppleanter jf. § 13.1  

a. Valg af intern revisor for 2 år 

René Høck afgår efter tur og er villig til genvalg. 

 

 

Lørdag den 21. maj 2016  

Sportsafdelingen 

5. Valg af udvalgsmedlemmer  
a) Tre udvalgsmedlemmer til stævneudvalg:  
En vakant post (klubleder). Sportsafdelingen foreslår valg af Simon Ditlevsen, 
konkurrenceansvarlige leder, Berns Swim Team.  
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Rasmus Vilsgaard, cheftræner Lyngby Svømmeklub, afgår efter tur. Er villig til genvalg. 
Sportsafdelingen foreslår genvalg af Rasmus Vilsgaard.  
En vakant post (klubtræner). Sportsafdelingen foreslår valg af Aage Jakobsen, 
talentansvarlig, Triton Ballerup.  
b) En leder af dommerudvalget vælges for to år i ulige år  
c) To medlemmer af dommerudvalget vælges for en toårig periode  
Ove Antonsen afgår efter tur. Er ikke villig til genvalg. Sportsafdelingen foreslår valg af 
Jens Strandberg (vest)  
Søren Voller afgår efter tur. Er ikke villig til genvalg. Sportsafdelingen foreslår valg af 
Henriette Solberg Jensen (øst)  
d) En leder af mastersudvalget vælges for to år i ulige år  
e) Et medlem til mastersudvalget for en toårig periode 

Bo Hyllested afgår efter tur. Er villig til genvalg. Sportsafdelingen foreslår genvalg af Bo 

Hyllested. 

Køge Svømmeklub indstiller hermed Charlotte Them Jensen til valg i mastersudvalget. 

 

Livredningssektionen 

7. Valg af sektionsleder  
Ole Westh-Hansen afgår efter tur og ønsker ikke genvalg.  
Sektionen indstiller Katrine Zinck Leth-Espensen.  
8. Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionen  
Thomas Ibsen afgår efter tur og er villig til genvalg.  
Line Præst Lauridsen afgår efter tur og er villig til genvalg.  
Anders Elbeck Christensen afgår efter tur og er villig til genvalg.  
Valg for en 2-årig periode  
Katrine Zinck Leth-Espesen afgår udfor tur.  
Jens Tellram-Thrane opstiller for 1 år. 

 

Vandpolosektionen 

8. Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionens  
2 medlemmer vælges for en 2-årig periode i lige år  
René Lorenz afgår efter tur.  
Esben Sørensen afgår efter tur.  
Jimmy Andersen afgår efter tur 

 

Udspringssektionen 

8. Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionen  
Nomi Mortensen afgår efter tur.  
Martin H Thygesen afgår efter tur.  
Kristine Rintza afgår efter tur. 

 

Synkrosektionen 

7. Valg af sektionsleder  
Sektionslederen vælges i lige år for en toårig periode  
Sidsel Homann afgår efter tur.  
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8. Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionen  
Pusle Veng afgår efter tur og er ikke villig til genvalg.  
Elisabeth Jauss afgår efter tur. 

 

 

 

 


