Referat: Vandpolo sektionens områdemøde
Dato: Den 26. april 2015
Mødetidspunkt: 09.00-12.30
Mødested: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Deltagere: Viggo Rasmussen (OSLF) – (VR), Torben Baltzer (OSLF) – (TOB), Jimmy Andersen (OSLFvandpolosektionen) – (JA), Jacob Schjødt-Pedersen - TSK – (JSP), Jens Andersen (SNIK) – (JEA), Ole Løgsted
(Slagelse) – (OL), Esben Sørensen (Slagelse) – (ES), Britt Greve (TSK-vandpolosektionen) – (BG), Karl-Emil Greve
(TSK) – (KEG), Christian Hollensen (USG) – (CH), Peter Østervang Andersen (Copenhagen Mermaids) – (NR),
Søren D. Elmstrøm (Vandpolosektionen) – (SDE), Danielle Keller (SVØM) – (DK), Anders Murmann – JGI (AM),
Asbjørn Zachariassen Hegelund – OSLF (AH), Henrik Kjærsgaard – KVIK (HK), Nicolai U. Hansen – KVIK (NH), René
Lorenz – FREM (RL), Dines Bagenkop Nielsen – Vandpolo (DBN), Kjeld Egebo – SVØM (KE), Morten Hinnerup
(SVØM), Martin Thygesen – Frem (MT), Lars Bo Larsen – SVØM (LBL)
Beslutningsnotat: Lars Bo Larsen (LBL)
E-mail til: Sektionen + bestyrelsen + administrationen
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Punkt + evt. underpunkt
Velkomst
Valg af dirigent
Sektionslederens beretning

Kommentar
Søren D. Elmstrøm bød velkommen
Danielle Keller blev valgt til dirigent på indstilling fra sektionen
Søren D. Elmstrøm aflagde beretning i henhold til beretning udlagt på www.svoem.org under
generalforsamling 2015/dokumenter.

Status på punktet
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I tillæg til beretningen fremlagde SDE status på økonomien, der i 2014 har været positiv og
gælden til Dansk Svømmeunion er blevet nedjusteret med 40.000,- kr.
Der er for første gang i længere tid afviklet et trænerkursus i vandpolo.
OL opfordrede til at man også nævner de flotte nordiske resultater på klubniveau med blandt
andet et nordisk mesterskab til Slagelse og en sølv medalje til dameholdene.
Der blev berettet om problemer på ungdomssiden specielt i Jylland. Der skal igangsættes
initiativer til udviklingen af ungdomspoloen i hele landet, primært med fokus i det jyske. Der er
kommet gang i små miljøer i Aalborg og Sønderborg.
Der skal arbejdes på at der kommer flere 1. divisions hold / miljøer i Danmark.
Der er status quo på antallet af spillere på landsplan. Det ser ud til at der er mange
ungdomsspillere, mens der er et uforholdsmæssigt stort frafald af de ældre.
SDE kommenterede på antallet af dommere og dommerstandarden
SDE kommenterede på medlemstallene i klubberne, hvor klubber med under 100
medlemmer specielt skal arbejde på at styrke målet med rekruttering.
JA kommenterede på antallet af vandpolo medlemmer i klubberne. Det blev drøftet hvordan
man opgør antallet af spillere i forbindelse med medlemsindberetningen.
MOH og LBL kommenterede på medlemsstatistikkerne og antallet af medlemmer i klubberne.
AM opfordrede til at arbejde på hvordan man får flere i gang med at spille med udgangspunkt
i de succes historier der er i de store miljøer.
OL og AM påpegede at træningstid er en udfordring i mange klubber. Nøglen til succes kan
være at få vandpolo ind som en integreret del af den grundlæggende svømmeundervisning i
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klubben.
HK fortalte om succes historierne i KVIK.
JSP forespurgte i forhold til ”Vi bevæger de unge….” projektet. LBL orienterede om projektet
og mulighed for deltagelse i projektet. Man kan se mere på www.vibevæger.dk og
http://www.vibevæger.dk/items/tweens.aspx http://www.svoem.org/Aktuelt/Nyhedsbreve/Se-alle-nyhedsbreve/Update/?nyhedsid=27-022015+09%3a07%3a53
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Drøftelse af mål og handleplaner

SDE fremlagde handleplan for sektionen – se bilag med power point for områdemødet. Der
er seks overordnede indsatsområder.
BG opfordrede til at man melder sig på banen i forhold til udvalgsarbejde i sektionen.
JA opfordrede til at man laver en task-force i forhold til opstart af nye klubber rundt omkring i
landet.
JA opfordrede i forhold til sponsorpleje skal det organiseres og der skal udarbejdes en
strategi for området.
OL opfordrede til at der er en hovedansvarlig for de enkelte udviklingsområder. Kollektivt
ansvar fungerer ikke, så der skal være fast tovholder, der fungerer som chef med ansvar for
at uddelegere opgaver i målet mod at indfri ideen bag handleplanerne.
LBL opfordrede til at man tager ved lære af udspring og drager nytte af deres erfaringer i
forhold til klubrekruttering.
Der var flere input til temaet fællestræningen. RL opfordrede til at det er bedre med kvalitet
end kvantitet i fællestræningerne. Både i forhold til vandtid men også i forhold til mulighed for
individuel udvikling.
Der blev opfordret til at man arrangerer fællestræningerne, så de er let tilgængelige for
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klubberne.
RL og DK opfordrede til at sektionen tager input til efterretning og arbejder videre med
handleplaner for sektionen.
SDE fremlagde status for den bestående turnering samt en oversigt over landsholds planen
for fremtiden.
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Økonomi

SDE fremlagde økonomien der viste et års resultat på 43.000,- kr.
SDE fremlagde problematikken med fordelingsnøglen blandt de sportslige sektioner. Da
udspring har succes får de tildelt forholdsvis flere penge til fordelingsnøglen end vandpolo.
KEG stillede spørgsmål ved om de internationale resultater ikke er gode nok og hvad der skal
til for at få tildelt flere penge.
OL finder det skandaløst at der ikke tilføres flere midler til vandpolo sektionens arbejde fra
Dansk Svømmeunion. OL ønsker et svar på hvorfor der er skåret i midlerne til vandpolo
sektionen. OL efterspørger pristals regulerede tilskud, så man kommer på samme niveau
som før sammenlægningen. KEG opfordrer til at man skriver en ansøgning til bestyrelsen om
situationen omkring mangel på tilskud. DK kommenterede på forespørgslen og lovede at tage
spørgsmålet med videre til bestyrelsen. DK opfordrede sektionen til at sende et brev til
bestyrelsen vedrørende problematikken.
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Behandling af indkomne forslag

De indkomne forslag er indkommet for sent grundet sygdom. Derfor kan der ikke stemmes
om forslagene på det ordinære områdemøde. Derfor blev det vedtaget at sektionen
fremkommer med forslag til en dato for et ekstraordinært områdemøde. Datoen meldes ud
efter næste sektionsmøde den 7. maj.
Forslagene blev fremlagt til orientering og vil blive behandlet på det ekstra ordinære
områdemøde.
De indkomne forslag kan ses på www.svoem.org under punktet generalforsamling 2015
under punktet dokumenter.
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I forhold til forslaget vedrørende antallet af udenlandske deltagere på holdet og en
begrænsning af denne opfordres SE til at tage kontakt til Lise Møller fra sportsafdelingen for
svømning for at få klarhed over reglerne.
Der blev opfordret til at forslaget fra Martin vedrørende dommer uddannelser udspecificeres,
så de bliver tydeligere.
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Øvrige emner
Valg af sektionsmedlemmer

Ingen emner
Der er afgivet 22 stemmesedler
Katrine Cohen valgt for to år med 18 stemmer
Britt Greve valgt for to år med 17 stemmer
Margit Jensen valgt for to år med 17 stemmer
Esben Sørensen valgt for et år med 14 stemmer
René Lorenz valgt for et år med 10 stemmer
Jimmy Andersen valgt som suppleant for et år med 9 stemmer
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Evt.

OL kommenterede på at man skal huske at tjekke spillere hos LEN før de godkendes
BK opfordre til at der ikke kommer afbud til turneringskampe, når turneringsplanen er
godkendt.
JA gjorde opmærksom på at pokal B ikke er glemt.
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