Beslutningsnotat – udspringsområdemøde
Dato: Den 14. april 2013.
Mødetidspunkt: Kl. 10.30-13.00
Mødested: Idrættens Hus
Deltagere: Victor Valore (VV), Denise Bakholm (DB), Martin H. Thygesen (MHT), Allan Christensen (AC), Mette
Jartved (MHJ) Nomi Mortensen (NM), Charlotte Rasmussen (CR), Claus Friislund (CF), Christian Koerner
(CK), Anders Vestergaard Jensen (AVJ), Tobias Marling (TM).
Inviterede:
Afbud:
Dagsorden / Beslutningsnotat: TM
Nr. Punkt

1.
2.

Velkomst v.
sektionsleder Victor
Valore
Valg af dirigent
Sektionslederens
beretning

Underpunkt

Kommentar

Præsentation af
områdemødets deltagere

VV bød velkommen.

Status på punktet

Ingen dirigent blev valgt.
VV gennemgik beretningen, hvilken er vedhæftet som bilag.
Der var ingen indvendinger til årsberetningen.
Dagsordenen blev afbrudt for en stund.
AVJ orienterede om årets udspringspris.
Claus Friislund er tildelt årets udspringspris.

3.

Drøftelse af mål med
handleplaner for
sektionen

VV orienterede om at handlerplaner ikke rigtig har været
benyttet i de forgangne år, men drevet af sportspolitikken.
Handlerplaner i forhold til sportspolitikken 2012- er ved at
blive implementeret, da det kan være med til at give konkrete
punkter at arbejde ud fra. Pt. befinder udspring sig på
sportspolitikkens ’udviklingsniveau’. VV mener at det næste
store mål må være ’disciplin niveau’, som kræver 1000
aktive udøvere. VV mener at det vil tage tre år (2012-2015)
og VV udtrykte at han ser sportspolitikken som et økonomisk
incitament.

1

Største udfordringer omhandler mesterskabsdeltagelse. VV
orienterede om at han søgte landsholdspuljen velvidende
han gik ud over rammerne. VV fik afslag på ansøgning.
CK spurgte til, hvordan man opgøre det fremadrettet.
VV orienterede om, at der er dialog med administrationen og
her igennem DIF og DGI, som har en aktie i den fælles
medlemsregistrering. VV orientere på et kommende
sektionsmøde når der er nyt herom.
CF synes det er synd at man bremses af den eksisterende
sportspolitik. Man kæmper med store nationer.
VV mener at der skal arbejdes med kravene ift. adgangen til
fx EJM. Til det pointerer CF, at kravene om potentielle top 3
placeringer ikke er udviklende, men derimod hæmmende for
udviklingen. For hvis alle nationer har de krav, så vil der kun
være 3 nationer med til mesterskaberne..
VV forslog at det må være en total sum på de 1000 aktive
udøvere, der er målet for udspringssektionen. Der var bred
opbakning hertil i blandt mødedeltagerne.
DB pointerede at det er netværket der bærer udviklingen.
Det er det som skaber nye klubber og nye medlemmer. Vi
skal løfte i flok og de små frø skal sættes via netværker.
VV orienterede om at han arbejder på at tage rundt i
Danmark for at besøge eksisterende og potentielle
udspringsklubber.
DB orienterede om at de har brug for sparing i forhold til
indkøb af materialer til opstart og måske at det er noget der
generelt skal være hjælp til.
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CF orienterede om at, i forhold udvikling af haller, så ønsker
han at alle, også de mindre, sportsgrene skal høres, således
at alle har mulighed for at dyrke deres enkelte sport i
svømmehallerne. AVJ understregede i den forbindelse, at
det er noget man har fokus på i bestyrelsen. Der arbejdes
hen imod at etablere en ”gruppe” for de mindre sportsgrene,
da der her kan være en fælles interesse. Dertil pointerede
AVJ at et Nordiske samarbejde eventuelt kan være med til
skabe værdi.
CK orienterede om at der findes godt tilgængeligt nordisk
materiale der kan samles for således at styrke arbejdet med
udspring.
4.

Orientering om
sektionens økonomi

VV orienterede om sektionens økonomi.
Årsregnskabet blev lukket d. 20.12.2012, hvilket er
vedhæftet som bilag.
I regnskabet figurerer der et underskud på 2500 kroner.
I 2012 kommet udspringssektionen ud med et overskud på
17.000 kroner. Tidligere er der dog blevet købt T-shirts og i
stedet for at slæbe denne udgift med videre, er det valgt at
parkere den i 2012 og så komme ud med et underskud på
de nævnte 2500 kroner.
VV orienterede om at der via sportspolitikken er søgt om
flere midler for 2013, hvilket er opnået.

5.
6.

Behandling af
indkomne forslag
Øvrige emner til
drøftelse

Der kom ingen indvendinger til økonomien.
Ingen indkomne forslag indsendt.
I forhold til mesterskabsbestemmelser samt afvikling af
stævner, så skal der arbejdes mere med at skaffe flere
deltagere. For at opnå DIFs mesterskabsmedaljer, så kræver
det et vist antal deltagere. Et forslag hertil er at kravet om
halvanden rotation hver vej skal hæves for seniorer
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(udspringere som fylder 19 eller derover i kalenderåret).
Derimod blev det foreslået at kravene skal være et vist
serieniveau. CK pointere i forlængelse heraf, at det vil styrke
udspringssporten, vist der er flere der er med til
mesterskaberne. Forslaget blev modtaget fint og der skal
arbejdes videre med mesterskabsreglerne. Dog blev det
foreslået at årgangsspringerne stadig skal kunne lave
halvanden rotation hver vej, hvis de vil dyste i senior.
Ingen øvrige emner til drøftelse.
7.

8.

Valg af sektionsleder
Victor Valore er på
valg er villig til
genvalg

Eventuelt valg af
øvrige medlemmer til
sektionen.
Ronnie Meyer er på
valg
Claus Friislund er på
valg

VV orienterede om sine begrundelser for sit kandidatur til
forsat at være leder af udspringssektionen. VV blev genvalgt
som leder for to år.
CK pointerede at det kunne være godt med en form for
sekretær bistand til sektionslederen, hvilket der blev taget
godt imod.
Ronnie Meyer er på valg og ønsker ikke at genopstille.
VV orienterede om at hans indstilling og opfordring er, at
udspringssektionen øges til syv personer. Det blev
imødekommet af de øvrige deltagere.
CF orienterede om sine begrundelser for sit kandidatur. CF
blev genvalgt for to år.
CR orienterede om sine begrundelser for sit kandidatur. CR
blev valgt ind for to år.
AC orienterede om sine begrundelser for sit kandidatur. AC
blev valgt ind for to år.

9

Eventuelt

Der var ingen punkter til punktet ’eventuelt’.
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