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Referat 

Bestyrelsesmøde nr. 11, 2021 

Dato: tirsdag den 12. oktober 

Mødetidspunkt: kl. 19:00 – 21:00 

Mødested: Digitalt via Teams 

Deltagere: Pia M. Johansen (PMJ), Puk Kirkeskov Hvistendal (PKH), Danielle Keller (DK), Stine Simone Sørensen (SS), Allan Nyhus (AN), Morten Andersen 

(MA), Morten Lindholm (ML), Merete Riisager (MRA) og Lene Krüger Villumsen (LKV), Morten Hinnerup (MOH) 

Inviteret:  

Afbud: Lars Warm (LW) 

Referent: LKV 

E-mail til: Bestyrelsen, ledelsen og inviterede. Derudover er referatet tilgængeligt på svoem.org 

Nr. Punkt + evt. underpunkt Beslutning Handling 

1 Siden sidst PMJ orienterede om, at LEN har informeret os om, at vi igen i 2021 vil modtage et 
Corona-tilskud. I 2021 vil det være på 20.000 EURO. 
 
PMJ gennemgik de ting fra referatet, der skulle følges op på, og ud over de ting, der 
var på agendaen for dette bestyrelsesmøde, var der ikke yderligere. 
 
PMJ fortalte kort om den for nyligt afholdte LEN kongres i Budapest, om DIFs 
budgetmøde, og om bestyrelsens netop afsluttede strategiseminar. Sidstnævnte var en 
konstruktiv og positiv weekend med mange gode ideer at arbejde videre med. 
 
MRA gennemgik ”Kort nyt” for bestyrelsen.  
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2 Præsentation af udspring og 
kystlivredning 

På sidste bestyrelsesmøde fremlagde Victor Valore status på det elitearbejde, der er 
sket med udspring i den forgangne periode.  
 
PKH har efterfølgende afholdt møde med Victor Valore, og PKH og PMJ har 
sideløbende drøftet Victors input til det fremtidige arbejde for udspring.  
 
Bestyrelsen konkluderede, at fokus i den kommende periode bør være at skabe gode 
udspringsmiljøer samt at tiltrække nye medlemmer til sporten. Af den vej kan man på 
længere sigt skabe flere stærke miljøer. Prioriteringen vil ikke være en øget 
elitesatsning for enkelte udspringere. 
 
Udspringere, der ligger inden for konkurrencesegmentet, omfattes af SVØMs 
kreditering af dual career forløb og kan modtage diplom og anerkendelse. Ansvaret for 
at indmelde kandidater til SVØM ligger hos klubberne. 
 
I forhold til kystlivredning krediterer bestyrelsen for oplægget ved sidste 
bestyrelsesmøde. Området er veldrevet, og der sker en positiv afsmitning på klubber, 
der implementerer livredning som en vandaktivitet.   
 

 
 
 
 
 
 
PKH meddeler Victor Valore 
bestyrelsens beslutning og feed 
back. 

3 Vandpolo AN orienterede om den uro, der er i vandpolo pt. Uroen bremser muligheden for 
udvikling, og der er en risiko for, at sporten vil gå tilbage i antallet af aktive, fordi 
samarbejdet mellem klubberne ikke fungerer godt nok. Uroen er kulmineret med, at 
disciplinlederen har valgt at stoppe.  
 
AN motiverede sin indstilling om gennemførsel af organisatoriske ændringer i 
vandpolo. Bestyrelsen traf ikke beslutning herom, men besluttede at afvente et 
kommende møde.  
 
Det blev fremhævet, at disciplinerne skal drives af frivillige, og klubberne skal være 
opmærksomme på, hvilke udfordringer de har, når de ikke arbejder sammen. De skal 
vide, at det er vigtigt, at de får valgt en ny disciplinleder hurtigt, så driften kan komme i 

AN udarbejder nyt beslutningsforslag 
angående fokus på børn og unge i 
vandpolo.  
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gang igen. SVØM ønsker at støtte klubberne, men det bør være igennem klubberne, at 
disciplinerne skal udvikles. 
 
Minipolo blev fremhævet som et initiativ, der mange steder bæres af svømmeskolerne, 
men som ikke altid fører til flere aktive vandpolospillere. 
 
Alle vandpoloklubber indkaldes til møde, så der kan vælges ny udvalgsformand. 
Herefter er der forhåbentligt bedre grundlag for at udarbejde en handleplan med 
vandpoloudvalget.  
 
På den lange bane skal vi arbejde på, at disciplinerne arbejder op imod SVØMs 
politiske program. 

 
 
 
 
 
 
MOH indkalder til møde med 
vandpolo klubber. 
 
 
 
 
 

4 Kommunikationsstrategi PMJ orienterede om status på kommunikationsstrategien - herunder de delmål, der er 
opnået siden sidst. Flere havde yderligere input til status.  
 
PMJ mindede om, at alle bestyrelsesmedlemmer gerne må melde deres aktiviteter ind 
løbende pr. mail. 
 
Flere klubber giver udtryk for, at de er glade for den synlighed, de oplever, når vi f.eks. 
skriver artikler til PLASK, deltager i klubbers jubilæumsreceptioner, stævner samt 
træninger og lignende.   
 

PMJ opdaterer. Næste opfølgning 
januar 2022. 

5 Vedtægtsændringer Bestyrelsen drøftede det af LKV fremlagte forslag om vedtægtsændringer.  
 
LKV arbejder videre med bestyrelsens input til ændringer og justeringer og 
undersøger, hvordan enkeltmedlemsskaber kan blive en realitet. 
 
En eventuel ny kontingentstruktur blev drøftet, og det blev besluttet, at ledelsen 
arbejder videre med dette. Der vil i den forbindelse også blive indhentet viden og 
inspiration fra forbundene fra 60% klubben.  
 

 
 
Nyt oplæg til vedtægtsændringer vil 
blive præsenteret på 
bestyrelsesmødet i januar 2022.  
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6 International strategi PMJ fremlagde oplæg til endelige internationale strategi. Bestyrelsen drøftede 
strategiens indhold, og mindre justeringer blev besluttet – herunder, hvordan den skal 
offentliggøres. 
 
Uroen i LEN blev drøftet. PMJ holder sig orienteret igennem en række interessenter. 
Bestyrelsen drøftede, hvordan de skal stille sig i forhold til et eventuelt kommende valg 
i starten af 2022. Der blev ikke truffet endelig beslutning herom.  
 

PMJ tilretter strategien, og sørger for 
den offentliggøres på hjemmesiden.   

7 Kort status fra SVØM Punktet blev gennemgået under punkt 1.  

8 Eventuelt Dagsorden for det kommende bestyrelsesmøde blev drøftet. 
Nyt punkt tilføjes – prioritering af målsætninger/indsatser udsprunget af strategiseminar 

LKV sørger for, at dagsorden bliver 
opdateret med nyt punkt omkring 
strategiseminaret. 

 


