
 

 

 

 

DAGSORDEN 
For Dansk Svømmeunions generalforsamling 2019 

 
1. Valg af dirigent  

 

2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne  
Den skriftlige og mundtlige beretning fremlægges til forsamlingens orientering ved  
formand Lars R. Aa. Jørgensen. 
 
3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport  

Ved bestyrelsens økonomiansvarlige Jes Gydesen. 

 

4. Forelæggelse af unionens politiske program og mål for de kommende fire år  

Præsentation af Status på visionsproces ved formand Lars R.Aa. Jørgensen. 

 

Præsentation af de nye hæderspriser og æresbevisninger ved bestyrelsesmedlem Danielle Keller. 

 

5. Forelæggelse af budget for det kommende år  

Rammebudget for 2019 forelægges til orientering ved bestyrelsens  

økonomiansvarlige Jes Gydesen. 

 

6. Behandling af indkomne forslag  

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer fremlægges af dirigenten. 

 

Forslag om ændring af sportsafdelingens områdemøde til et dialogmøde.  

Forslaget fremlægges af bestyrelsens økonomiansvarlige Jes Gydesen. 

 



 

 

 

7. Valg af bestyrelse jf. § 6.2  

a. Valg af unionsformand for 2 år  

Vælges i lige år.  

 

b. Valg af bestyrelsesmedlem med ansvar for økonomi 

Jes Gydesen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

 

Bestyrelsen indstiller Jes Gydesen til genvalg. 

 

c. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

Lars Warm afgår efter tur og er villig til genvalg. 

Stine Sørensen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

Victor Valore afgår efter tur og er villig til genvalg. 

 

Bestyrelsen indstiller Lars Warm, Stine Sørensen og Victor Valore til genvalg. 

 

8. Valg af interne revisorer og suppleanter jf. § 13.1  

a. Valg af intern revisor for 2 år 

Niels Thor Mikkelsen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

 

Bestyrelsen indstiller Niels Thor Mikkelsen til genvalg. 

 

b. Valg af revisorsuppleant for 2 år 

Hans Henrik Burkal afgår efter tur og er villig til genvalg. 

 

Bestyrelsen indstiller Hans Henrik Burkal til genvalg. 

 

9. Valg af appeludvalg jf. § 14.1  

Valg af medlem til appeludvalg for 5 år 

Jens Jepsen afgår efter tur og er villig til genvalg. 
 
Bestyrelsen indstiller Jens Jepsen til genvalg. 
 
10. Eventuelt  
  

 

 

 


