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Referat for Svømmesportens Dialogmøde 

Svømmesportens Dialogmøde 2021 

Dato: 2. oktober 2021 

Mødetidspunkt: 10.00 - 11.00 

Mødested: Virtuelt på Microsoft Teams: Link til møde udsendt til alle deltagere onsdag d. 29. september 2021 

Mødeleder: Thomas Stub 

Referent: Thomas Stub  

 

 

Nr. Punkt + evt. underpunkt Kommentar 

1 Valg af mødeleder Stefan Hansen (SH) bød velkommen og fortalte kort om dagens program.  
SH foreslog dernæst Thomas Stub (TS) som mødeleder. Der var ikke andre forslag og TS var dermed valgt. 
 
TS startede med at informere om at mødet ville blive optaget af hensyn til muligheden for efterfølgende at afklare evt. 
tvivlsspørgsmål ift. hvad der var foregået på mødet. 
 
TS konstaterede at Svømmesportens dialogmøde 2021 var rettidigt indkaldt i henhold til Sportsafdelingens forretningsorden og 
Dansk Svømmeunions vedtægter. 
 
TS fortalte videre at grundet et meget lavt antal tilmeldte til dialogmødet var det mandag d. 27. september besluttet at undersøge 
muligheden for at afholde dialogmødet virtuelt med en afkortet dagsorden. Det accepterede alle tilmeldte efter telefonisk kontakt 
og onsdag d. 29. september blev den afkortede dagsorden udsendt til alle tilmeldte. 
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2 Valg af udvalgsmedlemmer 
 

Valg af udvalgsmedlemmer: 
 
I 2020 blev flere poster administrativt forlænget grundet COVID-19, hvilket betyder, at nogle valgperioder ikke stemmer overens 
med forretningsorden for Sportsafdelingen. For at komme tilbage til den praksis, som passer til forretningsorden, vil valgperioden 
i år blive tilpasset. 
 

a) To udvalgsmedlemmer til stævneudvalget vælges for en etårig periode: 

• Simon Ditlevsen, Berns Swim Team, (valgt i 2018, forlænget i 2020, vælges derfor for 1 år.) 

• Åge Jakobsen, Køge Svømmeklub, (valgt i 2018, forlænget i 2020, vælges derfor for 1 år.) 
To udvalgsmedlemmer til stævneudvalget vælges for en toårig periode: 

• Jan Hansen, Køge Svømmeklub, afgår efter tur – villig til genvalg 

• Line Pedersen, AGF svømmeafdeling, afgår efter tur – villig til genvalg 
b) En leder af dommerudvalget vælges for to år i ulige år 

• Lars Hededal, Vejle Svømmeklub, villig til valg 
(Jens-Christian Iversen er afgået udenfor tur – Lars vælges nu formelt) 

c) To medlemmer af dommerudvalget vælges for en etårig periode 

• Henriette Soelberg Jensen afgår efter tur. (valgt i 2018, forlænget i 2020, vælges derfor for 1 år.) 

• Jens Strandberg afgår efter tur. (valgt i 2018, forlænget i 2020, vælges derfor for 1 år.) 
To udvalgsmedlemmer til dommerudvalget vælges for en toårig periode: 

• Per Kirkegaard, afgår efter tur – villig til genvalg 

• Lars Mejer Frederiksen, afgår efter tur – villig til genvalg 
d) En leder af mastersudvalget vælges for to år i ulige år 

• Jan Clausen, Aalborg Svømmeklub afgår efter tur, ønsker ikke genvalg. (valgt i 2019) 
Mastersudvalget indstiller Mads Gjerløv, Sigma Swim Birkerød til valg. 

e) Et medlem til mastersudvalget for en toårig periode 

• Kirsten Jensen, H2Odense, (valgt i 2018, forlænget i 2020, vælges derfor for 1 år.) 

• Mads Gjerløv, Sigma Swim Birkerød, afgår efter tur – indstillet til valg under pkt. d). 
Mastersudvalget indstiller Lars Kruse Byron (KU Svømning og Vandpolo) til valg. 

 
Da der ikke var opstillet modkandidater, blev alle valgt. Tillykke til alle med valgene.  
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3 Status på Sportsafdelingens 
arbejde 

SH orienterede omkring: 
 

• Sommerens internationale mesterskaber, vi er glade for resultaterne og galde for at mesterskaberne kunne afholdes til 
trods for COVID-19 pandemien 

• Kommende internationale mesterskaber, Danmark deltager ved EM kortbane, VM kortbane samt nordiske senior og 
junior mesterskaber 

• Nationale mesterskaber i den kommende periode, DM kortbane, DM junior kortbane og Danske Hold Mesterskaber 

• Vi er glad for, at vi i dag har sendt landsholdet og udviklingslandsholdet afsted på træningslejr 

• Processen med at finde en ny sportschef er sat i gang, og kører efter planen 

• Arbejdsgruppen for trivsel har arbejdet grundigt og i hærdigt de seneste måneder, og den arbejder nu på at få færdiggjort 
konklusionerne fra arbejdsgruppen 

 
 

4     Eventuelt Der var ingen, der ønskede ordet under eventuelt.  
TS afsluttede derfor formelt mødet og optagelsen af mødet blev stoppet. 
 
SH takkede alle for deres deltagelse og ønskede tillykke til de der havde opnået valg. 
 
 

 


