


• Bestyrelsesbeslutning i starten af 2014

– Servicetjek af organisationen

• Analyse via ekstern konsulent med indsigt i dansk idræt

– TSE Consulting

• Grundig analyse proces

– Interviews

– Fokusgrupper 

– Spørgeskema til klubber

• Involvering af mange interessenter i organisationen



• Dansk Svømmeunion ønsker en organisation, der ud fra de 

politiske og økonomiske rammer bedst muligt rammer 

klubberne, så de kan føle sig som medlem af en velfungerende 

organisation med stærke ambitioner, der tilbyder produkter, 

som de ikke kan undvære.

• Efter vedtagelse af første fase af projekt fremtidig organisering 

er der nu nedsat en arbejdsgruppe bestående af Lars Warm, 

Danielle Keller og Anders V. Jensen. 





TSE analyserer sig frem til følgende udfordringer: 

• Klubbernes brug af/deltagelse i unionens tilbud 

• Faciliteter til at dyrke vandidræt

• Rekruttering af frivillige

• Konkurrencen fra DGI

• Kommunikation af strategi

• Organisering af de sportslige sektioner

• Manglende deltagelse på generalforsamling og områdemøder





• Forsat fokus på at tiltrække flere medlemmer

– Fokus på udvikling og tilpasning af opgaven for udvalgene 

• Sektionerne ændres til sportslige disciplinudvalg

– Uformelle dialogmøder med fokus på planlægning af aktiviteter, 

dialog med klubberne og idéudveksling

– Formalia omkring udvalgene skal fjernes

– Frit optag til aktivitetsudvalgene / arbejdsbeskrivelser 

• Sportspolitikken – fokus punkter fremadrettet

– Forenkling af tilskudsstruktur 

– Elite og udviklingsprojekter i samarbejde med M&U afdelingen   



• Fokus på at skære opgaven ind til det sektionerne tidligere har 

fokuseret på at løse

• Sportslige aktivitetsudvalg får samme frihedsgrader som de 

regionale udvalg

• Kerneopgaver / drift af sporten i Danmark

– Sektionsmøder / koordinering 

– DM

– Turneringer

– Dommere

– Landshold op til nordisk niveau

– Masters



• ”Elite” afgrænses til EJM, EM, VJM og VM deltagelse

• Oprettelse af arbejdsgrupper / arbejdsdeling mellem de 

sportslige disciplinudvalg og M&U afdelingen

• Udtagelseskriterier og årsplanlægning i samarbejde med 

udviklingschefen

– Endelig udtagelse af udviklingschefen

– Administrativ backup



• Udvikling forankres i M&U afdelingen

• M&U iværksætter projekter i samarbejde med de sportslige 

disciplinudvalg, klubber eller frivillige

• Rammen er det politiske program og Dansk Svømmeunions

øvrige strategier

• Administrativ backup
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• I forhold til den økonomiske fordeling foreslår arbejdsgruppen 

mindre justeringer

• Grundtilskuddet forbliver på det nuværende niveau, dog med 

en mindre stigning på alle niveauer

• Landsholdspuljen udgør i 2018: 330.000 kr., hvilket er en 

mindre stigning i forhold til 2017. Puljen kan fortsat søges til 

landshold og elite aktiviteter. 

• Udviklingspuljen fastsættes i 2018 til 100.000 kr. dette beløb 

flyttes til M&U afdelingen og tilføjes den udviklingspulje, der 

allerede eksisterer under M&U afdelingen. 



• Disciplinudvalgene sidestilles fremadrettet med de regionale 

aktivitetsudvalg, hvilket betyder: 

– De kan opbygge en buffer på max. 15.000 kr. (og kan ligeledes 

have en mindre ”lovligt” underskud op til max. – 15.000 kr.)

– Overskud går i første omgang til at opbygge denne buffer, 

herudover går et overskud i en fælles udviklingspulje på tværs af 

sektionerne.

• Synkro og Udspring beholder deres opsparinger – selv om de 

er over 15.000 kr. Vandpolos gæld nedskrives til 0 kr.

• Bestyrelsen har til hensigt, at sikre den samlede ramme 

omkring udvalgene i minimum de kommende tre år. Dog med 

forbehold for faldende DIF tilskud. 



Bestyrelsen ønsker med forslaget: 

• at øge fokus på udviklingsaktiviteter ved at inkludere disse i 

M&U afdelingen.  

• at videreføre de positive erfaringer fra første runde af 

”Fremtidig Organisering”. 

• at styrke de tværgående initiativer ved at samle disse i M&U 

afdelingen.

• at sikre en fornuftig og gennemskuelig økonomisk ramme for 

de sportslige aktiviteter. 


