
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personvalg 
For Dansk Svømmeunions generalforsamling 2017 

 
Lørdag den 29. april 2017  
Dansk Svømmeunions Generalforsamling 
 

7. Valg af bestyrelse jf. § 6.2  

 

b. Valg af bestyrelsesmedlem med ansvar for økonomi 

Lars R. Aa. Jørgensen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

 

Bestyrelsen indstiller Lars R. Aa. Jørgensen til genvalg. 

 

c. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

Lars Warm afgår efter tur og er villig til genvalg. 

Stine Sørensen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

Susanne Glasius Tischer afgår efter tur og ønsker ikke genvalg. 

 

Bestyrelsen indstiller Lars Warm og Stine Sørensen til genvalg. 

 

Svømmeklubben Kvik Kastrup indstiller Mads Jørgensen til valg 

Udspringssektionen indstiller Victor Valore til valg  

 

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

a. Valg af intern revisor for 2 år 
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Niels Thor Mikkelsen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

 

Bestyrelsen indstiller Niels Thor Mikkelsen til genvalg. 

 

b. Valg af revisorsuppleant for 2 år 

Hans Henrik Burkal afgår efter tur og er villig til genvalg. 

 

Bestyrelsen indstiller Hans Henrik Burkal til genvalg. 

 

9. Valg af medlem til appeludvalg for 5 år 

Per Hemmer afgår efter tur og er villig til genvalg. 
 

Bestyrelsen indstiller Per Hemmer til genvalg. 

 

Lørdag den 29. april 2017 

Sportsafdelingen 

5. Valg af udvalgsmedlemmer  
a) To udvalgsmedlemmer til stævneudvalg: 

Jan Hansen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

Rasmus Vilsgaard afgår efter tur og er villig til genvalg. 

b) En leder af dommerudvalget vælges for to år i ulige år 
Jens-Christian Iversen afgår efter tur og er villig til genvalg. 
c) To medlemmer af dommerudvalget vælges for en toårig periode 

Lars M Frederiksen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

Per Kirkegaard afgår efter tur og er villig til genvalg. 

d) En leder af mastersudvalget vælges for to år i ulige år 

Helen Haas afgår efter tur og er villig til genvalg. 

e) Et medlem til mastersudvalget for en toårig periode 

En vakant post. Sportsafdelingen indstiller Jan Clausen, Aalborg Svømmeklub til valg.  

 

Livredningssektionen 

7. Valg af sektionsleder  
Kathrine Zinck Leth-Espensen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

8. Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionen  
Jens Tellram Thrane afgår efter tur og er villig til genvalg. 

Valg for en 2-årig periode  
Falk Odrich 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. 
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Vandpolosektionen 

8. Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionens  

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

Katrine Cohen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

Marie Jensen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

Margit Jensen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

 

Udspringssektionen 

7. Valg af sektionsleder  
Victor Valore afgår efter tur og er villig til genvalg. 
 
8. Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionen  
Martin H Thygesen afgår efter tur og er villig til genvalg. 
Kristine Rintza afgår efter tur og er villig til genvalg. 
 

Synkrosektionen 

7. Valg af sektionsleder  
8. Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionen  
Lene Brink Magnussen afgår efter tur og er villig til genvalg. 
Mette Rasmussen afgår efter tur og er villig til genvalg. 
Dorte Stautz-Hansen afgår efter tur og er villig til genvalg.  
 

 


