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Referat 

Bestyrelsesmøde nr. 9, 2021 

Dato: tirsdag den 14. september 

Mødetidspunkt: kl. 19:00 – 22:00 

Mødested: Teams 

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

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

Inviteret: Anders Myrhøj (MYR), Victor Valore (VV) 

Referent: MOH 

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 forberedelsen af strategiseminaret i begyndelsen af oktober.   
 
PMJ: I forbindelse med udarbejdelsen af den nye internationale strategi, er der 
afholdt møde med Jens-Christian Iversen. Susanne Glasius havde forfald, men 
havde givet skriftligt input. Begge kom med gode input til den endelige strategi.  
 
PMJ, ML og MRA har arbejdet med et nyt koncept i forhold til at støtte op omkring 
de sociale fællesskaber på landsholdene (arbejdstitel: Landsholdets venner).  
 
MRA orienterede omkring status på opslaget til ny sportschef. Der vil blive afholdt 
samtaler i slutningen af september.  

 
 
PMJ drøfter tidspunkt for 
komitemøde med JCI.  
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MRA gennemgik ”kort nyt” for bestyrelsen.   

2 Økonomirapportering LKV gennemgik resultatet for Q2.  
 
Vi har været hårdt ramt af nedlukningen i første halvår. Vi forsøger at indhente 
noget af det tabte, men det er ikke alle kursus og stævne/mesterskabsaktiviteter, 
der kan indhentes i 2. halvår.  
 
Særligt uddannelsesteamet er presset af den store efterspørgsel fra klubberne. Her 
forsøger vi at gøre en særlig indsats for at imødekomme alles behov.   

 

3 Posten som næstformand PMJ og PKH orienterede omkring den drøftelse, der har været af næstformandens 
rolle.  
  
Beskrivelse af arbejdsopgaver: 

- Ansvar for klubrelationer  

- Aflaste formanden ved at deltage i diverse repræsentative opgaver 

- Stedfortræder ved formandens forfald.  
  

 

4 Kystlivredning 2021 MYR orienterede om sæsonen i Kystlivredningsafdelingen.  
 
Der var en længere drøftelse af, hvordan koblingen mellem de små livreddertårne i 
svømmehallerne og svømmeklubberne kan styrkes fremadrettet. 
 
PMJ kvitterede for et spændende indlæg, der har givet et fint indblik i det vigtige 
arbejde, der udføres i samarbejdet med TrygFonden.     

 

5 Sportslige resultater – discipliner MOH gennemgik resultaterne for de sportslige discipliner hen over sommerens 
mesterskaber.  
 
Det har generelt været et vanskeligt år på grund af Corona restriktioner, der har 
ramt mange af forberedelserne.  
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6 Strategi for udspring VV fremlagde status på det strategiske arbejde med udspring i den forløbende 
periode.  
 
PMJ takkede VV for oplægget. Bestyrelsen vil medtage disse input i det videre 
arbejde.   

 

7 Eventuelt Dagsorden for de kommende bestyrelsesmøder blev drøftet.   

 


