
 

     Side 1 af 15 

 

 

 

 

Referat 

Generalforsamling 2018 

Dato: 21. april 2018 

Mødetidspunkt: 9:00 – 12:00 

Mødested: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

Dirigent: Jesper Dalsgaard 

Referent: Charlotte Bistrup 

 

 

Nr. Punkt + evt. underpunkt Kommentar 

1 Valg af dirigent Formand Kjeld Egebo Larsen (KEL) bød velkommen til Dansk Svømmeunions generalforsamling 2018. 

En særlig velkommen til de fremmødte gæster på første række: Svend Holm, Karl Chr. Koch, Jette Koch, Niels Nygaard, 

René Højer - og til vores fremmødte æresmedlemmer Peter Møller Nielsen, Kaj Aagaard, Søren Korbo og Kirsten Korbo.  

 

Herefter præsenterede KEL Dansk Svømmeunions bestyrelsen: Victor Valore, Lars Jørgensen, Pia Holmen, Jes 

Gydesen, Danielle Keller, Lars Warm, Stine S.  Sørensen og Anders V. Jensen.  

 

Lyt til KELs velkomst her.  

 

Herefter skulle en dirigent vælges. Jesper Dalsgaard (JD) var af bestyrelsen indstillet som dirigent - og da ingen andre 

havde ønske om denne post, blev JD valgt som dirigent. JD takkede for valget, kom med en del praktiske informationer 

https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2018/lydfiler/kel1.mp3
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og meddelte, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet - og at denne blev optaget og live streamet, hvorfor al 

kommunikation skulle foregå fra talerstolen. 

 

2 Bestyrelsens beretning, 

herunder beretninger fra 

afdelingerne 

Den skriftlige og mundtlige beretning blev fremlagt til forsamlingens orientering af KEL: 

 

Se eller gense bestyrelsens skriftlige beretning her. 

 

Læs eller lyt til KELs mundtlige beretning her: 

 

Nøjagtig som de foregående år har bestyrelsen forsøgt at beskrive årets udvikling på en fyldestgørende måde i den 

skriftlige beretning, som I alle har haft lejlighed til at studere i forbindelse med udsendelsen af materialet til denne 

generalforsamling. Vi har i bestyrelsen drøftet, om den skriftlige beretning er blevet for lang og detaljeret, men 

vurderer, at denne måde at beskrive aktivitetsniveauet i årets løb på både opfylder behovet for information til 

medlemsklubberne og samtidig er velegnet som lidt historieskrivning til eftertiden.  

 

Da vi således mener grundigt at have beskrevet årets gang i Dansk Svømmeunion i 2017, vil jeg her i min mundtlige 

beretning begrænse mig til nogle hovedpunkter samt forsøge at kikke lidt ind i indeværende år også. 

 

Bestyrelsen anser udviklingen i SVØM i 2017 som god og tilfredsstillende. Igangværende projekter er fortsat 

planmæssigt, enkelte er afsluttet – ligeledes efter planerne - og nye tiltag er sat i søen. En afgørende forudsætning for, 

at vi har kunnet holde et utroligt højt aktivitetsniveau gennem hele året, har været den arbejdsindsats, som er lagt for 

dagen fra alle jer, som har medvirket til succeserne, hvad enten det er sket i klub- eller forbundsregi, eller om det er som 

frivillig eller som ansat. Uden den indsats, ville Dansk Svømmeunion ikke skabe de resultater, som vi alle kan være 

stolte af. Tak for det. 

 

På generalforsamlingen for et år siden, blev vedtægterne ændret med det formål at afbureaukratisere arbejdet i de 

medlemsmæssigt lidt mindre sportsgrene i Dansk Svømmeunion. Det drejer sig om vandpolo, udspring, kunstsvømning 

https://www.svoem.org/Om-unionen/Generalforsamling-2018/Dokumenter/
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2018/lydfiler/kel2.mp3
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(som tidligere hed synkro) og livredning. Bestyrelsens intention har været at skabe grundlag for et øget 

aktivitetsniveau i disse discipliner med et mål om dermed at skabe medlemstilgang via udvikling af helt nye 

supplerende koncepter. Det er afgørende, at det fortsat sker på baggrund af de frivillige ildsjæle, som findes indenfor de 

enkelte specialer. Dansk Svømmeunion skal så være fødselshjælper i forbindelse med nye aktiviteter, men en stor del 

af arbejdet og ansvaret er fortsat placeret i hver enkelt disciplin. Der er her den idrætsfaglige ekspertise findes. Men 

Medlems- og Udviklingsafdelingen skal i nødvendigt omfang være med til at igangsætte og være tovholder. Derfor 

inviterede M&U i september til en inspirationsdag for alle interesserede i de enkelte discipliner. Flere end 40 ildsjæle 

mødte op og brugte en lørdag til at tænke ud af boksen og komme med ideer til tiltag, som kan være med til at skabe 

fornyet udvikling i henholdsvis vandpolo, udspring og kunstsvømning. Alle de kreative impulser blev derefter 

behandlet, og har resulteret i enighed om igangsætning af ét projekt i hver disciplin: 

• Vandpolo: Minipolo – Leg og lær med boldspil i svømmeskolen. 

• Udspring: Videopromovering – Sådan kommer du i gang med udspring, klub eller ej. 

• Kunstsvømning: Kunstsvømning for alle – Leg og lær med kunstsvømning i svømmeskolen.  

Projekter, som der er nedsat frivillige arbejdsgrupper til, som netop nu sidder og udvikler på koncept og indhold. 

 

Sideløbende med dette har SVØM arbejdet på at skaffe økonomiske midler til at understøtte og medfinansiere de nye 

tiltag, som skal igangsættes for at skabe vækst i antallet af aktive, som får lyst til at dyrke den pågældende disciplin. 

Det lykkedes således i efteråret at indgå en spændende aftale med Nordea-fonden, som over de næste 4 år vil 

medfinansiere nye tiltag og aktiviteter, som får endnu flere danskere til at dyrke vandsport i Dansk Svømmeunion – og 

ikke mindst i de nævnte discipliner. Det giver en mulighed for at lave koncepter og aktiviteter og sætte nye ting i gang. 

Som jeg ser det, er dette nok den største mulighed – i hvert fald så langt jeg kan huske tilbage – for vandpolo, udspring 

og kunstsvømning til at skabe nyudvikling. Jeg håber, der er ildsjæle iblandt jer, som vil udnytte disse muligheder. Men 

det er også værd at bemærke, at Nordea Fonden forventer resultater for de beløb, som de poster i Dansk Svømmeunion. 

Der er et mål på en vækst af aktive på mindst 10.000 tweens, som resultat af aktiviteterne. Målet inkluderer udover 

disciplinerne også ambitiøse mål i forhold til voksne og åbent vand svømning, hvor yderlig 10.000 skal aktiveres. Tak 

til Nordea-fonden. 
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Jeg vil også lige nævne, at bestyrelsen efter vedtægtsændringen sidste år, har lavet et grundudkast til forretningsorden 

for de enkelte disciplinudvalg. Et tilbud, som udvalgene kan tilrette efter eget ønske, men som indeholder det mest 

nødvendige i forhold til arbejdet i udvalgene. Bestyrelsen har efterfølgende her i det nye år godkendt 

forretningsordenen for tre af udvalgene, medens det fjerde – Vandpolo – har fået godkendt standardudgaven indtil en 

endelig forretningsorden fremsendes og godkendes. Så grundlaget for disciplinudvalgene er på plads, og det er nu bare 

om at komme i gang med yderligere medlemsfremmende aktiviteter. 

 

De sportslige resultater i de fire discipliner kan ses i den skriftlige beretning og disse og andre specifikke tiltag og 

aktiviteter, håber jeg, kan blive grundlag for videre diskussion og behandling på dialogmøderne i de enkelte discipliner 

senere i dag.    

 

Og så nogle ord om TrygFonden Kystlivredning. Vi har gennem rigtig mange år haft et nært partnerskab med 

TrygFonden. Rent faktisk har dette samarbejde eksisteret i 20 år her i år. Samarbejdet har primært bestået omkring 

kystlivredningen, og den viden og de aktiviteter, som i fællesskab er skabt, har reddet menneskeliv ved de danske 

kyster. Men samarbejdet har i årenes løb også udviklet sig på andre områder end kystlivredning. Jeg behøver vel bare at 

nævne ”Alle skal lære at svømme”-projektet, klublivredning, Trygfonden Christiansborg Rundt eller det nyeste projekt 

”Respekt for vand”. Og så medvirkede samarbejdet også til, at der i 2017 på DR Ultra blev sendt 2 sæsoner af 

udsendelsen ”Livredderne”, hvor 12 udvalgte børn indædt kæmpede om æren af at blive landets sejeste livredderbarn. 

En vellykket børneudsendelse, som skabte interesse på livredningskulturen i den yngre generation.  

 

Mange projekter er i de seneste 20 år blevet sat i søen for at opbygge og understøtte ambitionen om at skabe en 

national livredningskultur, hvor alle skal kunne svømme og redde sig selv og andre i vandet. Senest, som jeg allerede 

har nævnt, er landsholdssvømmerne også blevet inddraget som ambassadører for denne gode sag. En kæmpe TAK skal 

lyde til TrygFonden for samarbejdet gennem de snart 20 år. Det har virkelig været et almennyttigt samfundsgavnligt 

samarbejde til glæde for hele Danmarks befolkning. Det kan dansk idræt altså også bidrage til samfundet med. 

 

2017 har været året, hvor vi har fokuseret på igangsætning af Dansk Svømmeunions Politiske Program for perioden 
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2017-2020. Ud fra dette program og DIF’s tilsvarende Politiske Program arbejdede vi i første halvår af 2017 med at 

formulere de strategiske spor, som skulle godkendes af DIF for at danne grundlag for vores økonomiske tilskud i år og 

de kommende 3 år. I den forbindelse skal det nævnes, at det har været vigtigt for bestyrelsen, at de indgåede 

strategiaftaler også understøtter Dansk Svømmeunions politiske program. 

Vi har valgt disse 6 strategiske spor:  

1. Vi vil skabe større og stærkere foreninger. 

• Resultatmål: 10.000 flere medlemmer primært under 12 år 

2. Vi vil samarbejde med DGI til gavn for vores foreninger 

• Indgå ”Bevæg dig for livet” visionsaftale  

3. Vi vil rekruttere flere voksenmotionister 18 år+ (flere voksne svømmere)  

• 5.000 flere medlemmer over 18 år 

4. Vi vil udvikle talentfulde træningsmiljøer i svømning 

• Til det vi jeg bare sige – Vi vil fortsat udvikle talentfulde træningsmiljøer i tæt samarbejde med 

klubberne. 

5. Vi vil arbejde for flere, bedre og godt udnyttede svømmefaciliteter 

• Udvikle en national database over svømmefaciliteter 

• Iværksætte konkrete initiativer i hver af de 6-8 kommuner med størst potentiale. 

6. Vi vil arbejde målrettet for international indflydelse 

• Bevare og styrke væres indflydelse i LEN 

• Opnå en plads i FINA’s Bureau 

Disse hovedoverskrifter vil være grundlæggende for de kommende 4 års strategiske arbejde i Dansk Svømmeunion. 

Vores fremtidige økonomiske tilskud fra DIF er på baggrund af disse strategier nu fastlagt i en årrække. Det finder vi 

tilfredsstillende, da der således er ro omkring DIF-tilskuddene. Det samlede økonomiske tilskud fra DIF bliver i 

indeværende år en smule lavere end i 2017. Det accepterer vi, da vi i denne forbindelse - stort set – har fået omlagt 

nogle projektmidler, som skulle bortfalde, til et fast tilskud. Og det gør vi selvom den samlede pulje fra DIF voksede, og 
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SVØM’s samlede tilskud faldt. Det eneste, som irriterede os en smule, nej faktisk en del, – og det har jeg i øvrigt også 

nævnt for adskillige af DIF’s bestyrelsesmedlemmer – var DIF’s standardretorik: ”Hvis nogle forbund har tilbagegang i 

tilskuddet, er det fordi DIF vurderer, at andre forbund kan levere mere idræt for pengene”. Jeg håber ikke, at den 

forklaring skal tages bogstavelig. Dansk Svømmeunion har gennem de seneste 6-8 år leveret en medlemstilgang på 

flere end 60.000 medlemmer. DIF’s samlede medlemstal ville vist se deprimerende ud uden væksten skabt af Dansk 

Svømmeunion. Men, et variabelt tilskud er altså nu blevet til et fast tilskud. Og så må vi acceptere DIF’s ”fortalelse”.  

Tilskuddet vil i øvrigt fortsat blive påvirket af udviklingen i medlemstallet – samt antallet af godkendte aktiviteter. Her 

har vi en realistisk forventning om, at DIF meget snart godkender ”Åbent Vand” som en støtteberettiget aktivitet.  

Nok om DIF i denne omgang. Vi har for øvrigt et altid glimrende samarbejde med både DIF’s bestyrelse og 

administration. Det samme gør sig også gældende for samarbejdet med Team Danmark. 

 

2017 blev året, hvor vi søsatte et samarbejde med DGI på uddannelsessiden. Kurser blev udbudt efter en fælles 

kursusplan og enkelte, bl.a. Grunduddannelsen og Hjælpeinstruktøruddannelsen er i løbet af året blev revideret, og 

udbydes nu som de grundlæggende kurser i et forpligtende fællesskab mellem DGI og SVØM. Jeg håber, I som klubber, 

er glade og tilfredse med dette samarbejde på kursussiden.  

 

Vi har også brugt 2017 til sammen med DGI at forberede os på at kunne indgå i DIF og DGI’s fælles projekt ”Bevæg dig 

for livet” – Det var det der tidligere blev kaldt ”Projekt 25-50-75”. Altså skal der i befolkningen i Danmark i 2025 være 

50% danskere, som er medlem af en idrætsforening, og 75% af befolkningen skal være idrætsaktive. Regering og 

Folketing har taget denne vision til sig, og Nordea-fonden og TrygFonden har skudt rigtigt mange penge i projektet. Og 

nu arbejder Dansk Svømmeunion altså også på sammen med DGI-Svømning at blive en del af projektet. Det er jeg i 

øvrigt også sikker på, at DIF forventer. Vi skal i løbet af indeværende år have vores medvirken endelig besluttet og 

godkendt. 

 

Jeg vil slutte denne opsummering på breddeområdet af med at nævne, at vi i 2017 afsluttede nogle projekter, bl.a. ”Vi 

bevæger i forening”, hvor vi sammen med GymDanmark bl.a. gjorde nyttige erfaringer omkring fastholdelse af tweens 

i klubberne. Også ”Alle skal lære at svømme” -projektet, som vi har arbejdet med i tæt partnerskab med TrygFonden, 
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blev afsluttet i 2017 og erstattet af et nyt med titlen ”Respekt for Vand”. I den forbindelse overtog TrygFonden 

samtidig det sponsorat af landsholdet, som blev ledigt her ved årsskiftet, da sponsoraftalen efter fire gode år med Alm. 

Brand Bank ophørte i henhold til aftalen. I den nye aftale med TrygFonden skal landsholdssvømmerne være 

ambassadører for projektet ”Respekt for Vand”. Et stærkt koncept, som passer perfekt til markedsføringen af 

svømmesporten som både en bredde- og elitesport. 

 

Inden jeg går over til at kikke på 2017 set gennem de elitære briller, vil jeg gerne bringe ”Moderne Svømning” på banen. 

Moderne Svømning som en trykt bog, har gennem mange år været undervisningsgrundlaget i svømmeuddannelsen og 

brugt i både klubmiljøet og skoleuddannelsesmiljøet. For et par år siden blev vi her under årets generalforsamling 

opfordret til i højere grad at digitalisere undervisningsmaterialet. Det har ikke været billigt, kan jeg godt sige, men vi 

har for ganske kort tid siden introduceret Moderne Svømning i en digital udgave. Denne er lavet i et tæt samarbejde 

med Dansk Svømmeunions Fond, som fik mulighed for at investere i dette undervisningsmateriale, som derfor nu ejes i 

fællesskab. Lovgivningen muliggjorde, at fonden kunne opløses, da formuen var under 1 mio. kroner, men det skal jeg 

ikke trætte jer med her. Det vigtigste er, at vi nu har et på alle måder opdateret og fremtidssikret undervisnings-

materiale placeret på en digital platform. Jeg håber I vil bruge det aktivt i forbindelse med jeres instruktørers 

undervisning. 

 

Og så over til den lidt mere elitære del af Dansk Svømmeunion. 2017 var året efter et OL-år – et yderst vellykket OL-år. 

Det er normalt et lidt mere roligt sportsligt år, hvor de nye talenter får lejlighed til at vise sig frem, medens de 

rutinerede verdensklassesvømmere tager det mere roligt, og får de hektiske OL-oplevelser lidt på afstand, inden racet 

mod nye og flere medaljer sætter ind. Det er også det tidspunkt, hvor nogle af de rutinerede vælger at trappe ned eller 

stoppe helt på eliteniveau. Sådan har det også været for Dansk Svømmeunion i 2017. Rutinerede medalje-slugere som 

Lotte Friis og Jeanette Ottesen stoppede karrieren helt eller delvis og Mie Ø. Nielsen tog en længere pause. Det gav øget 

fokus på de nye talenter og kommende verdensstjerner, og vi er nu midt i et vellykket generationsskifte. Vi har en god 

blanding af ”gamle” stjerner med Pernille Blume i spidsen – VM-medalje i Budapest sidste sommer, - og ny talenter, 

som er godt på vej. Det så vi allerede under EM på kortbane. Disse resultater kommer absolut ikke af sig selv – de er 

resultatet af en langsigtet indsats med talentudvikling i klubberne kombineret med et stærkt team af medarbejdere i 
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Sportsafdelingen, herunder ikke mindst det nye trænerteam med landstræner Dean Boles i spidsen og et velfungerende 

Nationalt Trænings Center NTC. 

 

I starten af 2017 drøftede bestyrelsen en henvendelse fra tre store eliteklubber, som ønskede ændringer af 

eliteklubledernetværk strukturen. Det medførte en vurdering af bestyrelsens involvering i både eksisterende og 

fremtidige netværk på eliteområdet, og samtidig blev elitenetværksmødernes form og indhold revideret.  

2017 var det første år, hvor der blev arbejdet efter den sportslige strategi- og handleplan ”Fra stolte resultater til nye 

fælles ambitioner”, som er Dansk Svømmeunions overordnede High Performance plan for den indeværende olympiske 

periode. Der er godt gang i etableringen af partnerskabsaftaler med klubber og kommunale myndigheder, og der er 

indledt værdifulde drøftelser af den overordnede rolle- og ansvarsfordeling i et dynamisk samspil med klubber med det 

formål at skabe de mest talentfulde klubmiljøer. Jeg har en tyrkertro på, at guldalderperioden for dansk svømning 

fortsætter gennem et løbende generationsskifte, hvor nye talenter bliver til kommende verdensstjerner. Jeg behøver 

vel bare nævne et navn som Emilie Beckmann. Arbejdet med talentudviklingen, og maximal udnyttelse af 

kompetencer, ny viden og innovation i øvrigt, er grundigt beskrevet i den skriftlige beretning, hvor også der er en 

oversigt over resultater – ikke alene i svømning, men også i de øvrige sportslige discipliner. Og så ser vi i bestyrelsen 

frem til, at I drøfter udvikling og visioner med Sportsafdelingen her i eftermiddag, når der kaldes til dialogmøde. Det 

samme gør sig selvfølgelig gældende for de øvrige sportslige discipliner – for kun gennem et velfungerende samarbejde 

mellem klubber, disciplinledelse og forbund, kan vi fortsat skabe de resultater, som er målsætningen. 

 

En nødvendig betingelse for at skabe de resultater er, at vi har noget vand at skabe resultaterne i. Manglende faciliteter 

og vandtid har gennem længere tid været et tilbagevendende diskussionsemne. Det er mit indtryk, at der rigtig mange 

steder rundt omkring i landet er kommunal fokus på svømmehalssituationen, og der renoveres, projekteres og 

nyopføres heldigvis svømmefaciliteter i større udstrækning end tidligere. Bestyrelsen har i de foregående år arbejdet 

på at få et bedre overblik over hele svømmefacilitetsområdet, men vil nu intensivere dette arbejde, samtidig med at vi 

som beskrevet i vores strategiplaner vil arbejde med udvikling af en database over faciliteterne og yderligere udvikle 

strategi og iværksætte konkrete initiativer de steder, hvor potentialet er størst. Facilitetsproblematikken vil være højt 

prioriteret. 
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Der skal også lyde en stor tak til DIF og Team Danmark for et – som altid – godt og positivt samarbejde om at skabe 

mest mulig idræt for pengene til gavn flest mulige danskere – samt også vinde medaljer og skabe flotte internationale 

resultater. Også en kæmpetak til Sport Event Danmark, til Wonderful Copenhagen/Københavns Kommune samt 

Region Hovedstaden for at vi sammen fik lejlighed til at vise ca. 35.000 tilskuere samt mange tusinde TV-seere i hele 

Europa/verden, hvad dansk idræt kan præstere til arrangørniveau. Også en stor tak til Alm. Brand Bank for fire 

fantastiske år med banken som sponsor for svømmelandsholdet. Det samme gør sig gældende for TYR, som fortsat er 

en stærk samarbejdspartner som tøjsponsor på eliteområdet. Og jeg vil heller ikke undlade endnu en gang at takke 

TrygFonden for et fortrinligt samarbejde på efterhånden mange fronter samt også en tak til Nordea Fonden for den 

tillid, som I viser Dansk Svømmeunion ved den flerårige samarbejdsaftale, som vi indgik i 2017. 

 

Endelig vil jeg takke alle medarbejdere i Dansk Svømmeunion for jeres indsats i 2017 – jeg ved godt, at det også for jer 

har været et ekstra travlt år – og ligeledes en tak til alle I frivillige i diverse udvalg, til officials og de mange tusinde 

frivillige ildsjæle rundt omkring i klubberne, og så naturligvis også en stor tak til kollegerne i bestyrelsen.  

TAK til jer alle – I har igen i år en stor aktie i de succeser, som dansk svømning opnåede i 2017. 

 

Og så mangler jeg vel kun lige at omtale en enkelt ting. Jeg har nemlig ikke glemt, at Dansk Svømmeunion arrangerede 

EM på Kortbane i Royal Arena i København fra den 13.-17. december. Ligesom vi sluttede året af med dette 

arrangement, vil jeg slutte den mundtlige beretning med EM.  

 

Jeg kan godt røbe, at et arrangement af den kaliber, som EM Kortbane er, kræver mange ressourcer – rigtig mange 

ressourcer. Både økonomiske og menneskelige. Vi har haft 4 personer ekstra ansat i 2017 og den øvrige 

medarbejderstab har - udover deres almindelige arbejde – brugt oceaner af tid på planlægningen og udførelsen af 

arbejdsopgaver, som alene var relateret til dette store mesterskab samt de cirka 60 side-events, som blev afholdt under 

stævnedagene. Derudover er der frivillige, som gennem lang tid op til stævnet har medvirket i planlægningsfasen og i 

de sidste hektiske dage under selve opbygningen og naturligvis under stævnet, hvor der var godt 500 frivillige 

engageret. Og i år også en helt speciel tak til alle jer frivillige, som hjalp med at gøre EM på Kortbane til den fantastiske 
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oplevelse, som det blev. 

 

Her på skærmen kan I se nogle tal og facts samt et fantastisk stemningsbillede fra Royal Arena. 

Og så vil jeg slutte helt af med at sige, at der var ikke grænser for alle de rosende ord og bemærkninger, som jeg medtog 

– specielt fra LEN’s formand Paulo Barelli og stort set alle andre Bureaumedlemmer. ”You must be proud”, hørte jeg 

igen og igen. Og det var jeg naturligvis – og det kan I alle og hele SvømmeDanmark også være. Jeg kan måske bedst 

beskrive det med disse ord, som jeg læste i et notat fra et efterfølgende møde i LEN’s Tekniske Svømme Komite, hvor 

EM i København blev evalueret. Her er konklusionen skrevet ordret: 

 

“It was agreed that this event was probably the best ever LEN Swimming Championship, which had been delivered.”  

 

Tak. 

 

Herefter spurgte JD forsamlingen, om der var spørgsmål eller kommentarer til den skriftlige eller mundtlige beretning?  

 

Jan Urban / Svømmeklubben Kvik - sammenlignede vandpolo, kunstsvømning, udspring og livredning med havens 

kompostbunke.  Lyt her. 

 

KEL var ikke glad for denne sammenligning. Bestyrelsen og organisationen bruger mange ressourcer på disciplinerne – 

taget i betragtning af, hvor mange medlemmer der er. Opfordringen til Urban var at komme med gode ideer. Lyt til 

KELs svar her. 

 

Jan Urbans bemærkning til KEL - lyt her. 

 

Karl Emil Greve / Tommerup Svømmeklub spurgte bestyrelsen, om denne også prøver at lægge et politisk pres på 

kommunerne? Mange svømmeklubber står med mange økonomiske udfordringer. Lyt til Karl Emil Greve her.  

 

https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2018/lydfiler/urban1.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2018/lydfiler/kel3.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2018/lydfiler/urban2.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2018/lydfiler/greve1.mp3
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KELs svar hertil: Vi vil altid være til rådighed – og vil altid hjælpe og prøve at være på forkant. Lyt til KELs svar her. 

 

Der var ikke flere kommentarer, og dirigenten bad økonomiansvarlig Lars Jørgensen om at gå videre til næste punkt på 

dagsordenen. 

3 Forelæggelse og 

godkendelse af årsrapport 

Bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen (LJ) fremlagde årets resultatet. Revisionen havde ikke nogen 

væsentlige bemærkninger til årsrapporten. 

 

Lyt til LJs forelæggelse her. 

 

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var spørgsmål til LJs forelæggelse? 

 

Søren Dietz Elmstrøm / Vandpolo: Vi udskød diverse stævner pga. EM, da vi ikke kunne få oplyst økonomien. Lyt her. 

 

Der var ikke flere kommentarer. 

 

Herefter gik man til afstemning af regnskabet. 31 klubber var repræsenteret = 145 stemmer (134 klubstemmer, 8 

bestyrelsesstemmer og 3 disciplinudvalgsstemmer). Dirigenten kunne konkludere, at regnskabet blev godkendt af 

forsamlingen.  

 

4 Forelæggelse af unionens 

politiske program og mål 

for de kommende fire år 

Som led i arbejdet med unionens politiske program for 2017-2020, havde man i år valgt en præsentation af 'Respekt for 

vand'. Denne præsentation blev fremlagt af René Højer fra TrygFonden. Lyt her – og se René Højers præsentation her. 

 

Efter denne præsentation var det tid til kaffepause. 

 

5 Forelæggelse af budget for 

det kommende år 

Efter pausen gav JD ordet til LJ med henblik på forelæggelse af budget for det kommende år. Lyt her og se viste  

præsentation her. 

https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2018/lydfiler/kel4.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2018/lydfiler/lj1.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2018/lydfiler/dietz1.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2018/lydfiler/rh1.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2018/lydfiler/prsentationpunkt421.april2018respektforvandbrndby.pdf
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2018/lydfiler/lj2.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2018/lydfiler/gfbudgetprsentation2018.pdf
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JD spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer - og gjorde samtidig opmærksom på, at budgettet ikke skulle 

godkendes - blot tages til efterretning. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer. 

 

6 Behandling af indkomne 

forslag 

Herefter blev bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer fremlagt af dirigenten. 

 

a:  

Synkro – ændres til kunstsvømning. 

Sektioner – ændres til disciplinudvalg. 

Ændringerne blev vedtaget. 

 

b: 

Forslag om en omfordeling af midler opnået i forbindelse med overskud af afholdelse af mesterskaber. Forslaget var 

indstillet af Holbæk Svømmeklub.  

Bestyrelsen har efter modtagelsen af forslaget haft dialog med klubben, og man er blevet enige om, at forslaget tages 

op på Sportsafdelingens områdemøde senere samme dag. 

 

7 Valg af bestyrelse jf. §6.2 a. Valg af unionsformand for 2 år  

Vælges i lige år. 

 

Kjeld Egebo Larsen afgik efter tur og ønskede ikke genvalg. 

Bestyrelsen indstillede Lars Jørgensen til formand - og da der ingen kampvalg var – blev Lars Jørgensen ny formand for 

Dansk Svømmeunion. 

 

b. Valg af bestyrelsesmedlem med ansvar for økonomi  

Vælges i ulige år. 
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Såfremt Lars Jørgensen blev valgt til formand under pkt. a, ville posten som økonomiansvarlig blive vakant for en 

periode på 1 år. 

Bestyrelsen indstillede Jes Gydesen som økonomiansvarlig - og da der ingen kampvalg var – blev Jes Gydesen ny 

økonomiansvarlig for Dansk Svømmeunion. 

   

c. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år  

Danielle Keller afgik efter tur og var villig til genvalg. 

Bestyrelsen indstillede Danielle Keller til genvalg. 

 

Anders Vestergaard Jensen afgik efter tur og var ikke villig til genvalg. 

 

Såfremt Jes Gydesen blev valgt til økonomiansvarlig under pkt. b, ville en post som bestyrelsesmedlem blive vakant for 

en periode på 2 år. Blev Jes Gydesen ikke valgt til økonomiansvarlig under pkt. b, ville Jes Gydesen afgå efter tur og var 

villig til genvalg. 

 

Bestyrelsen indstillede Ide Kristine Kromann og Allan Nyhus som bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

 

Ide Kristine Kromann præsenterede sig selv - lyt her. 

Allan Nyhus præsenterede sig selv - lyt her. 

 

Danielle Keller blev genvalgt - og Ide Kristine Kromann og Allan Nyhus blev valgt til Dansk Svømmeunions bestyrelse. 

 

8 Valg af interne revisorer 

og suppleanter jf. § 13.1 

a. Valg af intern revisor for 2 år 

René Høck afgik efter tur og var villig til genvalg. 

Bestyrelsen indstillede René Høck til genvalg – og blev genvalgt. 

https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2018/lydfiler/ik1.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2018/lydfiler/an1.mp3
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b. Valg af revisorsuppleant for 2 år 

Vælges i ulige år. 

 

9 Valg af appeludvalg  

jf. § 14.1 

Valg af medlem til appeludvalg for 5 år 

Jens Klarskov afgik efter tur og var villig til genvalg. 

Bestyrelsen indstillede Jens Klarskov til genvalg - og blev genvalgt. 

 

10 Eventuelt Dirigent Jesper Dalsgaard annoncerede, at man nu var nået til den lidt mere uformelle del af generalforsamlingen. Bl.a. 

fortalte han, at vi jo desværre skulle tage afsked med den afgående formand, Kjeld Egebo Larsen - og at denne afsked 

ville finde sted umiddelbart efter generalforsamlingen i Vippen, Idrættens Hus. Alle var meget velkomne. 

 

Herefter gav han ordet til KEL, som forestod uddeling af 3 x Ærespriser. Lyt til KELs indledning her. 

 

KELs ord til Maj-Britt Mikkelberg. Lyt her. 

KELs ord til Sidsel Homann. Lyt her. 

KELs ord til Karl Chr. Kock. Lyt her. 

 

På vegne af Karl Chr. Kock, sagde Jette Kock tusind tak for Æresprisen. Denne pris kom som en meget stor overraskelse 

for Karl Chr. Kock. Lyt her. 

 

Herefter tog dirigenten ordet og spurgte til, om der var yderligere kommentarer her under punktet Eventuelt? 

 

Allan Nyhus kom til talerstolen med kommentarer til Jan Urban / Svømmeklubben KVIK – han refererede til føromtalte 

kompostbunke. Allan Nyhus inviterede til samarbejde. Lyt her. 

 

Jan Urban kommenterede - disciplinerne skal vokse. Lyt her. 

https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2018/lydfiler/kelresprisgenerelt.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2018/lydfiler/kelmm.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2018/lydfiler/kelsh.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2018/lydfiler/kelkck.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2018/lydfiler/jettekock.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2018/lydfiler/an2.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2018/lydfiler/urban3.mp3
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Slutteligt tog KEL ordet for at tage afsked med afgående bestyrelsesmedlem Anders Vestergaard Jensen.  

Lyt til KELs ord til AVJ her. 

 

Anders Vestergaard Jensen siger mange tak. Lyt her.  

 

Kjeld Egebo Larsen takkede dirigent Jesper Dalsgaard - og Jesper Dalsgaard afsluttede årets generalforsamling med 

igen at minde om receptionen på 1. sal - afsked med den afgående formand Kjeld Egebo Larsen. 

 

 

 
 

 

https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2018/lydfiler/kelavj.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2018/lydfiler/avjtak.mp3

