Referat af årsmøde den 19. marts 2013 i Region Sydsjælland
Deltagere:
René Nielsen, Tårnborg Vemmelev svømmeklub
Morten Bønnicke, Vordingborg Svømmeklub
Ole Nørholm, Herlufholm Svømmeklub
Bente Sonne, Køge Svømmeklub
Lars Hansen, Nakskov Svømmeklub
Helle Jakobsen, Breddesektionen
Peter Marker-Petersen, Region Sydsjælland
Lotte Wielsøe, Region Sydsjælland
Claudia G. Frederiksen, Region Sydsjælland
Lars Warm, Dansk Svømmeunions bestyrelse
Lene Madegaard, Udviklingskonsulent og referent
1 Valg af dirigent
Bente Sonne blev foreslået og valgt.
Dirigenten konstaterede, at årsmødet var lovligt indvarslet.
2 Det regionale udvalgs beretning
Jørgen Larsen, leder af Region Sydsjælland fremlagde udvalgets beretning og nævnte
følgende:
I lighed med tidligere år vil vi opdele beretningen – således at Lotte og Peter vil berette om
årets stævneaktiviteter.
Jeg vil fortælle om de øvrige aktiviteter og møder, som vi har gennemført i
regionsudvalget.
Årets gang i udvalget
Årsmødet 2012 valgte vi at aflyse, idet der var for få tilmeldte. Det var vi selvfølgelig rigtig
kede af.
På trods af aflysningen er vi ikke blevet færre i udvalget. Claudia Frederiksen fra Næstved
er igen (efter barselorlov) med os, og det er rigtig dejligt.
Jens Assum – nyt medlem - ligeledes fra Næstved har vi optaget i regionsudvalget. Jens
er pt. udstationeret i Afghanistan, og vi forventer Jens hjem igen til september her i år.
Øvrige medlemmer er Lotte Wielsøe, Køge - Peter Marker-Pedersen, Vest Brøndby,
Jørgen Larsen, Slagelse samt udviklingskonsulent Lene Madegård.
Temamøder
Vi havde i maj planlagt et møde med titlen ”markedsføring af din klub”.
Det måtte vi aflyse på grund af for få tilmeldinger.
Vi prøvede en gang til – denne gang i september. Men ikke med større succes, så endnu
en aflysning. Vi må antage, at emnet ikke var relevant.
Et temamøde har vi dog gennemført.
I december var der indkaldt til møde om ”hvordan er vi forsikret i svømmeklubberne”.
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Arrangeret sammen med RegionNordsjælland, og Willy Rasmussen (konsulent i DIF) var
inviteret til at orientere os om, hvad vores fælles forsikring dækker og - ikke mindst - ikke
dækker, og hvilke forsikringer der kunne være relevante for klubberne. For nogle var
oplysningerne - en øjenåbner – andre blev bekræftet i de antagelser, de havde.
Alt i alt en god aften. Willy Rasmussen er altid god at høre på.
Det var, hvad der var på den front.
Netværksmøder
Møderne i vores to netværk har været en succes. Det er i hvert fald vores oplevelse.
I ”netværk for formænd” har vi afholdt to møder. Et i Haslev i maj og igen i september i den
nye svømmehal i Store Heddinge. Et par rigtig gode møder hvor jeg håber, at deltagerne
selv har fået skrevet det ned, de mente havde relevans for dem
Det er lidt utroligt, at man kan sætte 10 - 12 klubledere sammen, og med det samme
starter snakken. Det er virkeligt svært at få indsparket et nyt emne, og igen lige så svært at
få afsluttet mødet.
I ”netværk for svømmeskoleledere” er der også livlig gang i ”snakkeriet”.
Der har vi holdt 2 møder. Lige så snart vi kommer ind ad døren - og til den igen lukkes bag
en, snakkes der, ideer bliver vendt – forkastet eller styrket og nye ideer bliver født.
Erfaringer bliver givet og delt… med ”rund hånd”.
Igen er det svært at følge den planlagte dagorden. Om det er af det onde, eller det gode?
Jeg tror begge dele, men vi skal nok prøve at styre møderne lidt mere, så vi kan nå alle
emnerne.
At skrive et fyldestgørende referat er næsten umulig, selv om Lene næsten altid får det
hele med.
Til sidst vil jeg gerne sige tak for godt samarbejde til alle i vores udvalg her i Region
Sydsjælland.
Peter Marker-Petersen fremlagde beretning fra Boble-cup stævnerne:
Peter fortalte om Boble-cup. Målgruppen er gamle/tidligere konkurrencesvømmere i
juniorgruppen. Vi drøftede muligheden for at masters svømmerne ligeledes kunne deltage.
Der var et forslag om at opfordre klubberne til at samarbejde på tværs for at stille hold.
Peter efterlyste nye ideer for at fastholde Boble-cup` en som et tilbud
Endvidere fortalte Peter, at der er blevet afholdt 3 stævner i henholdsvis Gladsaxe, Vest
Brøndby og Herlev
Vinderen af Boble-Cup 2012 blev Herlev, andenpladsen gik til Gladsaxe og tredjepladsen
gik til Kalundborg.
Der deltog 5 klubber og der var gang i bassinet. Klubberne der deltog, var udover Herlev,
Gladsaxe og Kalundborg også Tåstrup og Vest Brøndby.
Første stævne måtte vi desværre aflyse og det andet stævne blev afholdt i Vest Brøndby.
Vi er rigtig glade for at USG er kommet tilbage med 2 hold.
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Lotte Wielsøe fortalte om mini-cup og mini-turnering samt regionsmesterskaberne. Lotte
kunne tilføje, at færre har deltaget i 2012, hvilket er lidt ærgerligt.
I Mini Turneringen som er for piger 01 yngre og drenge 99 yngre har der været 22 tilmeldte
hold fordelt på to kredse. Der er afholdt fire stævner pr. kreds, to i efteråret og to i foråret.
I Mini Cup´en, som er for piger 00 yngre og drenge 98 yngre har der været 16 tilmeldte
hold. Der er afholdt to indledende stævne hvoraf de 6 bedste pigehold og 6 bedste
drengehold går i finalen.
I 2012 var vinderne hos pigerne, VAT-CPH og hos drengene, Farum.
Regionsmesterskabet blev afholdt i november i Næstved Svømmehal Grp.2+3 og
Herlufsholm Svømmehal Grp.1. Vi takker Næstved Svømmeklub mange gange.
Regionsmesterskaberne i 2013 afholdes den 9.-10. november. 3 klubber har søgt om at
afholde stævnet.
Der var følgende kommentarer til beretningerne:
Helle Jakobsen foreslog, at regionsudvalget etablerede en facebook gruppe for trænerne i
regionen for på den måde at formidle stævnerne.
Morten Bønnicke foreslog, at tilføje stævnet et socialt element f.eks. med efterfølgende
spisning.
3 Handleplan
Jørgen Larsen gennemgik handleplanen for 2013 og Claudia uddybede microstævne
konceptet som er under udarbejdelse. Hertil svarede Helle Jakobsen, at AquaChamp Cup
konceptet var under revision, og at der var mange ligheder med microstævne konceptet.
Jørgen Larsen efterlyste emner til temaaftener og Morten Bønnicke foreslog at sætte
”Fundraising” på dagsordenen. Bente Sonne havde forslag til oplægsholder fra Køge
Spejderne.
Helle Jakobsen foreslog, at bruge beredskabsplanen som tema.
Lars Warm foreslog, at beredskabsplanen blev et tema på et formandsnetværks møde.
Morten Bønnicke efterlyste muligheden for at finde venskabsklubberne ude i verdenen.
Ole Nørholm efterlyste ”ekspert” oplæg om pædofili enten som temamøde eller som et
emne på et formandsnetværksmøde
4 Orientering om sektionens regnskab og budget
Region Sydsjælland kommer ud med et overskud på 39.606,- kr., som primært skal findes
i deltagergebyr til stævner.

Dansk Svømmeunion – Ryttergaardsvej 118 – 3520 Farum
Telefon: +45 4439 4450 – Telefax: +45 4439 4460 – E-mail: svoem@svoem.dk – Hjemmeside: www.svoem.dk

5 Øvrige emner til drøftelse
5.1 Caroline Kleemann, Projektleder ved EKM 2013.
Caroline Kleemann fortalte om, hvordan det er at skulle arrangere et EKM i Danmark, og
hvilke udfordringer det giver når ”der skal fyldes vand i boksen”
5.2. Leder af breddesektionen, Helle Jakobsen fortalte om beredskabsfolderen som
netop er udsendt fra breddesektionen. Helle opfordrede klubberne til at debattere den på
et bestyrelsesmøde og sikre, at klubben ved hvad den skal gøre i krisesituationer. Hvis der
er klubber som ønsker hjælp, er man altid velkommen til at kontakte konsulenten.
5.3. ”Konsulentens årsberetning”
Lene Madegaard fortalte om nogle af de opgaver, som klubberne har kontaktet hende om i
2012.
Lotte Wielsø nævnte, at Køge Svømmeklub påtænker at etablere en event med børn,
forældre og livredning.
Lars Hansen fortalte, at Nakskov Svømmeklub tilbyder alle forældre og officials at tage
bassinlivredderprøven.
Lene Madegaard kunne fortælle at regionen har fået fem nye klubber:
Jungshoved Idrætsforening, Svømmeafdeling, Faxe Svømmeklub, Islev Motionisterne,
Suså Svømmeklub og Tårnborg Vemmelev Svømmeklub. Region Sydsjælland består nu
af 52 klubber.
6 Valg af medlemmer til det regionale udvalg
På valg er:
Jørgen Larsen - villig til genvalg
Jørgen Larsen blev genvalgt.
Lotte Wielsø - villig til genvalg
Lotte Wielsø blev genvalgt
Peter Marker-Petersen - villig til genvalg
Peter Marker-Petersen blev genvalgt
Claudia G. Frederiksen - villig til valg
Claudia G. Frederiksen blev valgt
7 Eventuelt
Ingen bemærkninger til eventuelt.
Dirigenten takkede for god ro og orden
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