Dagsorden: Livrednings Sektionsmøde
Dato: Torsdag d. 14. april 2013
Mødetidspunkt: kl. 09.00-13.00
Mødested: Brøndby, Idrættens hus
Deltagere: Kresten Falster (KF), Carsten Moldt (CM) , Jan Simonsen (SJ), Gert Jensen (GJ)
Inviterede:
Afbud:
Beslutningsnotat: Mads Jørgensen
E-mail til:
Nr. Punkt

Underpunkt Kommentar

I. Valg af dirigent

Kresten Falster blev valgt til dirigent med applaus

II. Sektionslederens beretning

Kresten Falster gennemgik beretning for livredningssektionen. Her blev
gennemgået følgende områder:
- Livredningsstrategi
- Økonomisk tilskud
- Konkurrencelivredning som sport
- Træneruddannelse
- Landsholdsarbejde
- Nordisk mesterskaber
- Dommeruddannelse

III. Drøftelse af mål med
tilhørende og handleplaner
for sektionen

JS forslog at DLRG cup blev en tilbagevendende begivenhed, med
målsætningen om en top 5 placering for landsholdene.

Status på
punktet

GJ fortalte at Vallensbæk havde henvendt sig med henblik på samarbejde
med Vest Brøndby. Henbliket med samarbejdet er at få skabt et
livredningsmiljø.
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Kresten fortalte at han havde været i kontakt med NKK (Nordkysten) med
fokus på et startfællesskab. Der er et krav fra Unionen om minimum 3
fællestræning for at startfællesskabet kan blive godkendt.
Forsamlingen talte om hvordan man kan lave flere fællestræning og
inspirations aftner, hvor man kan vise og inspirere til konkurrencelivredning.
JS mente at der skal lægges pres lokalt i klubberne på lige fod med
vandpolo og svømning. Hvor der skal være faste træningstid og lokal
opbakning.
GJ har stor succes med at låne konkurrence svømmere til livredning. Men
han pointerede at man kun skal låne, og gøre cheftrænerne man ikke
ødelægger svømmerne.
JS foreslog et promotion DVD til klubberne om konkurrencelivredning.
GJ har haft stor succes med at lave enkelte løb til lokal stævner. Hvor både
officials og tilskuere var meget begejstret..
Det skal være et enkelt set up.
GJ vil gerne have en tidlig udmelding om stævner.

IV. Orientering om sektionens
økonomi
V. Behandling af indkomne
forslag
VI. Øvrige emner til drøftelse
VII. Valg af sektionsleder
VIII. Valg af øvrige medlemmer til
sektionens ledelse

Sektionsformand gennemgik regnskabet og budget for 2013.
Der var ingen kommentarer.

Slået sammen med punkt III.
Kun lige år.
For 1 år.
Ronnie Dalsgaard blev genvalgt med valgt med applaus
Ole Westh valgt med applaus
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Line Præst Lauridsen valgt med applaus
For 2 år
Carsten Moldt afgår efter tur er villig til genvalg

IX. Eventuelt.

Supplerende medlemmer af sektionen:
Michael Sørensen valgt med applaus
Katrine Zink Espensen valgt med applaus
Intet at berette.
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