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Sektions-/dialogmøde ved General Forsamling 2017 

Udspring 

Dato: 29.april.2017 

Mødetidspunkt: 13-15 

Mødested: Bygholm Park, Horsens 

Deltagere: Victor Valore (VV), Anders Jensen (AJ), Peter Tranto Bräuner (PTB), Kristine Rintza  

Inviterede:  

Afbud:  

Referent: Kristine Skou 

 

 
Nr. Punkt + evt. underpunkt Kommentar Status på punktet 

1 Orientering om Svøm vedtægter 
og sektionens fremtid 

VV: Eftersom sektionerne formelt set er nedlagt, vil dette være det første dialogmøde i 
Disciplinudvalget. Vedtægterne bliver gennemgået af AJ.  

 

2 Afgående sektionsleder beretning- 
2016 

VV: Gennemgår den skriftlige beretning. Nye trænere og klubber bydes velkommen. De har 
bl.a. meldt en målsætning ud for at deltage i DÅM. 
De to trænere som underviser på ”ta’ springet”, blev selv uddannet på ”ta’ springet” for to år 
siden. Dvs. at det er et bæredygtigt koncept.  
 
Medlemsnedgang, dette kan skyldes at en markant udspringsklub- Lyngby, i 2016 her optalt 
deres udspringere som svømmere, dette kan være årsagen til nedgangen. 
 
Talent, Landsholdudvalg: Nye kræfter – (PTB), har fået igangsat dommeruddannelsen. Der 
er kommet to internationalt certificerede dommerne, dette skyldes at det er et krav fra FINA  
når man deltager med mere end 4 deltagere, så skal man stille én dommer.   
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Nordiske mesterskaber: Kommer hjem med 3 medaljer, hvilket er noget under den ønskede 
målsætning. Udfordringen er at det er en smal Junior trup.  
 
Elite: Er overtaget af Morten Hinnerup fra M&U afdelingen i SVØM. Praktisk set, betyder det 
at VV møder ind på SVØMs kontor hver 14.dag.  
 
VV: Målet for 2017: Kunne være større netværksdannelse mellem klubber og nye aktører 
inden for udspring. Dette vil være et fokuspunkt, som skal indarbejdes i næste omgang ”ta’ 
springet” 

3 Orientering om sektionens 
økonomi 

VV: Alt i alt er der brugt en stor del af Udsprings økonomiske buffer. Elite-budgettet 
afhænger af om Andreas, kommer til at springe internationalt i 2017 pga. 
motivationsudfordringer.  

 

4 Konstituering af disciplinudvalget AJ: Alle sektioner er formelt set nedlagt og derfor er medlemmerne fritaget for ”tjeneste” og 
kan derfor deltage i de nye udvalg.  
Dem som sidder i udvalget i dag, vil fremtidigt være en del af disciplinudvalget.  
 

 

5 Valg af disciplinleder Den afgående sektionsleder VV fortsætter som Disciplinleder indtil formelt valg næste år.   

6 Behandling af forretningsorden AJ: opfordrer til en høring af forretningsorden blandt diverse udspringsmedlemmer, men 
dette er op til udvalget at bestemme. 
VV: fremlægger et oplæg til en forretningsorden. Dette oplæg bliver drøftet i forsamlingen.  
Disciplinudvalget udarbejder et endeligt oplæg til forretningsorden, sender første udkast til 
bestyrelsen for deres input.  
AJ: vil det være en god idé til at lave et faciliteterne møde med M&U i forbindelse med 
tværgående forum? Dette kunne bruges til at koordinere med øvrige discipliner samt M&U-
afdelingen.  
PTB: Disciplinudvalget kunne være en brolægger mellem det politiske program og diverse 
arbejdsgrupper. Disciplinudvalget er ansvarlige for at udarbejdet en flerårig målsætning for 
Udspring, som arbejdsgrupperne kunne rette sig efter.  
 
VV: Slagplan: Herfra sender vi den i høring igen i udvalget og derefter kører der et parallelt 
forløb med høring både en klub miljøet og SVØM bestyrelse.   

 

7 Behandling af indkomne forslag Udgår…  

8 Øvrige emner til drøftelse Forslag:   
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- Mesterskabsbestemmelser 1. Præcisere formuleringer 
2. Ændring af seriekrav gruppe årg. D 
3. Ændring i junior format. 

I forlængelsen af færdiggørelsens af forretningsorden, bliver ændringer taget med i 
udarbejdelsen.  
 

9 Evt. AJ: Når forretningsorden bliver sendt i høring, så inviter dem til at byde ind til projekter og 
præsenter udkast til forretningsorden.  

 

10    

 




