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Referat 

Bestyrelsesmøde nr. 8, 2021 

Dato: mandag den 16. august 

Mødetidspunkt: 19:00 – 22:00 

Mødested: Digitalt via 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) og Morten Hinnerup (MOH) 

Inviteret: Lars Bo Larsen (LBL), pkt. 2 

Afbud: Lene Krüger Villumsen (LKV) 

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 Der har været stor aktivitet i forhold til bestyrelsens synlighed. Der er bl.a. udsendt 
sommer-hilsen fra formanden – og herudover har bestyrelsen bl.a. været til stede ved 
DIFs Årsmøde, OL-reception i Roskilde og til DM-L.  
 
Opfølgning på sidste mødes drøftelse omkring offentlige vejninger. Kommunikationen 
til klubberne udestår. 
 
Vision/mission - politisk program: Der er aftalt møde i bestyrelsens arbejdsgruppe.  
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MRA orienterede omkring forløbet med holdkap-udtagelse til OL.  
 
Der er afholdt to møder i arbejdsgruppen for trivsel i konkurrencesvømning. Der er en 
god og konstruktiv dialog. 
 
Kort status på den nuværende økonomiske situation. 
 
Der er generel tilfredshed med det nye format – Kort nyt (afrapportering til bestyrelsen). 
Det fungerer fint sammen med den mundtlige gennemgang af de vigtigste temaer. Det 
er vigtigt, at rubrikken om Konkurrence inkluderer disciplinerne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Template bliver opdateret. 

2 Medlemmerne i centrum LBL fremlagde gruppens arbejde for bestyrelsen.  
 
Stor ros til gruppens arbejde. Der er mange gode input til de kommende drøftelser om 
vores fremadrettede strategi.  
 
Det har været meget værdifuldt at få direkte input fra klubberne omkring deres behov – 
både gennem spørgeskema og Advisory Board. Generelt er der stor tilfredshed blandt 
klubberne, men der er også mulighed for at forbedre servicen. De konkrete punkter, 
undersøgelsen har afdækket, skal der arbejdes videre med i de kommende år – 
herunder en indsats på uddannelsesområdet. 

Resultaterne vil indgå i bestyrelsens 
strategiarbejde. 

3 Ny international strategi PMJ fremlagde arbejdsgruppens udkast til ny international strategi.  
 

PMJ og MRA afholder møde med 
Hans Natorp i forhold til det 
internationale arbejde medio 
september.  
 
SGT og JCI inviteres til møde i 
arbejdsgruppen. 
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Der skal arbejdes hen imod 
godkendelse af strategien på mødet i 
oktober eller november.  

4 Eventuelt Dagsordenen til næste møde blev gennemgået.  
 
Det prioriteres at få en fremlæggelse fra Trygfonden Kystlivredning, da samspillet og 
synergien mellem de forskellige afdelinger er væsentlig. 

MRA og PJ opdaterer dagsordenen.  

 


