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Årsmøde i region Nordjylland den 16. marts 2023  
 

 

Kære svømmeklub i region Nordjylland 

Regionsudvalget i Nordjylland indbyder til årsmøde i Nørresundby Idrætscenter, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby. 

Der vil være mulighed for at netværke med andre klubber i løbet af aftenen og høre forskellige oplæg i forhold til 

dagligdagen i jeres klubber. Vi opfordrer til at I deltager med de personer i klubben, der arbejder med ansvaret for 

svømmeskole, konkurrence afdeling, voksensvømning og den overordnede foreningsudvikling. Vi anbefaler at der 

kommer mindst to deltagere pr. klub og gerne flere. 

 

Program: 

 

 

Kl.18.00 – 18.30  Velkomst og spisning. Regionen er vært ved en let aftensmad til alle deltagere. 

 

Kl.18.30 – 19.30 Indlæg ved ungdomsforsker Søren Østergaard fra CUR – se mere om Søren her 

 

  Søren er ungdomsforsker med en bred viden om foreningslivet i Danmark.                   

                                 Søren er en virkelig god formidler, der på en inspirerende og sjov måde får  

                                 formidlet sin viden om ungdommen og foreningslivet så han når igennem til  

                                 alle. 

 

  Denne gang vil han komme ind på hvordan vi får foreningsidræt til at bevæge                                

                                 sig fra en aktivitet til en livsstil – forstået i forhold til konkret engagement, men                    

                                 også således at foreningsidrætten opleves som et meningsfyldt fællesskab når  

                                 man er 8,18 og 88 år…. Søren vil ligeledes komme ind på hvordan vi forholder  

  os til de ”tabte” generationer fra coronatiden. 

 

Kl.19.30 – 19.45 Kaffe og kage 

 

Kl.19.45 – 20.00 Mød SVØM DANMARKs nye direktør Allan Nyhus og hør blandt andet om  

                                 SVØM DANMARKs nye CMS system. 

 

K.20.00 – 20.45 Fokus på disciplinerne vandpolo, udspring, livredning og kunstsvømning. Hør  

                 tre af klubberne fra regionen om deres arbejde med disciplinerne i deres klub. 

 

Kl.20.45 – 21.00 Nyt fra SVØM DANMARKs bestyrelse og præsentation af vedtægtsændringer  

  forud for årets generalforsamling ved formand Pia Johansen – SVØM DANMARK 

 

Kl.21.00 – 21.45 Årsmøde i region Nordjylland 

  Året der gik og året der kommer 

   

Kl.21.45                 Afrunding og tak for i aften 

Tilmelding senest den 8. marts 2023 ved at klikke her  

Med venlig hilsen – Regionsudvalget 

https://www.soeren-oestergaard.dk/
https://www.svoem.org/Aktuelt/Kalender/Aktivitet/?id=13907

