UDSPRINGSSEKTIONENS OMRÅDEMØDE
Dato: 21. maj 2016
Mødetidspunkt: 13.00-15.00
Mødested: Idrættens Hus, Brøndby
Deltagere: Victor Valore (VV), Martin H. Thygesen (MHT), Anders S. Skov (ASS), Peter T. Bräuner (PTB) Anders V. Jensen (AVJ), Tobias Marling (TM)
Referent: Tobias Marling (TM)
Nr.
1
2

Punkt + evt.
underpunkt
Valg af dirigent

Kommentar

Sektionslederens
beretning

VV gennemgik tidligere udsendt skriftlig beretning med afsæt i beretningens tre hovedtemaer:
- Breddeaktiviteter, medlemmer og udvikling.
- Internationale aktiviteter og resultater.
- Sektionens organisation og organisering.

AVJ blev valgt som dirigent.

Det blev nævnt at der umiddelbart virker til, at være opstået et behov for at arrangere aktiviteter til den store gruppe i udspringsidrætten, der
befinder sig mellem, på den ene side aktiviteterne for topspringerne og på den anden side, opstartsaktivitet for nybegyndere, som der har været
meget fokus på de seneste år. Det blev nævnt at et fokus herpå vil være med til at styrke det samlede arbejde og mulighederne for blandt andet
at fastholde flere unge i sporten og dermed et konstant niveau over 1000 udspringsmedlemmer, der giver aktivitetsgodkendelse.
I forlængelse af ovenstående, blev der gjort opmærksom på, at der i relation til udvikling af diverse aktiviteter, opstår et behov for eksempelvis
at opkvalificere/uddanne dommere, herunder hos forældregruppen.
Det blev aftalt at der af sektionen planlægges et møde omkring triptrap begynder formatet.
Beretningen blev afsluttet med en kommentar om, at hovedfokus i det kommende år bør være på at rekruttere frivillige, mange frivillige.
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3

Drøftelse af mål
med tilhørende
handleplaner for
sektionen.

Ingen bemærkninger til dette punkt i forlængelse af ovenstående kommentarer.
Punktet blev taget med til drøftelse på et efterfølgende sektionsmøde.

4

Orientering om
sektionens
økonomi

VV gennemgik sektionens regnskab for 2015 samt budget for 2016.
Der blev henvist til note 8 i Dansk Svømmeunions årsregnskab 2015.
Der var ingen kommentarer, spørgsmål eller andet til fremlagte.

5

Behandling af
indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag til behandling.
Det blev besluttet at drøfte udvalgte punkter på et efterfølgende sektionsmøde med sigte mod eventuel indkaldelse til ekstraordinær
områdemøde om ændringer i mesterskabsbestemmelserne.

6

Øvrige emner til
drøftelse

Der var et ønske om at drøfte en række emner.
Det blev besluttet at disse tages med på et efterfølgende sektionsmøde.

7

Valg af
sektionsleder

Vælges i ulige år.

8

Eventuelt valg af
øvrige medlemmer
til sektionen

Nomi Mortensen er fratrådt sektionen uden for valgperiode.
Det betyder at der pt er to ledige pladser i udspringssektionen.
Peter Tranto Bräuner blev valgt ind i sektionen for en toårig periode, således at sektionen nuværende består af fire medlemmer.

9

Eventuelt

Der blev spurgt til, hvor meget der kræves i forhold til deltagelse i diverse udvalg, hvilket efterfølgende blev forklaret og drøftet.
Det blev ytret et ønske om at Danske Tårnmesterskaber fastsættes til samme dato hver år. I forlængelse heraf blev det nævnt at flere stævner,
med fordel, bør fastlægges i bedre tid med bedst mulig hensynstagen til andre vigtige nationale som internationale stævner, eksempelvis
Nordiske Mesterskaber. Det blev besluttet at TLE-udvalget påtager sig opgaven heromkring.
Der blev ytret et ønske om et Masters DM placeret samtidig med eksempelvis danske årgangsmesterskaber.
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