
 

 

SVØMMESPORTENS 
DIALOGMØDE 2019 

Lørdag den 27. april kl. 13:00-16:00 – Dagsorden 

 

1. Valg af mødeleder (kl. 13:00) 

 

2. Valg af udvalgsmedlemmer (ca. kl. 13:05) 

 

a) To udvalgsmedlemmer til stævneudvalget vælges for en toårig periode: 

• Jan Hansen, Køge Svømmeklub, afgår efter tur. Er villig til genvalg. 

• Rasmus Vilsgaard, Hovedstadens Svømmeklub, afgår efter tur. Ej villig til 

genvalg.  AGF Svømmeafdeling indstiller Line Petersen til valg. 

 

b) En leder af dommerudvalget vælges for to år i ulige år 

• Jens-Christian Iversen afgår efter tur. Er villig til genvalg. 

 

c) To medlemmer af dommerudvalget vælges for en toårig periode 

• Per Kirkegaard afgår efter tur. Er villig til genvalg. 

• Lars Mejer Frederiksen afgår efter tur. Er villig til genvalg.  

 

d) En leder af mastersudvalget vælges for to år i ulige år 

• Helen Haas, Horsens Svømmeklub, afgår efter tur. Ej villig til genvalg. Aalborg 

Svømmeklub indstiller Jan Clausen til valg. 

 

e) Et medlem til mastersudvalget for en toårig periode 

• Jan Clausen, Aalborg Svømmeklub, afgår efter tur. Ej villig til genvalg. Sigma 

Swim Birkerød indstiller Mads Gjerløv til valg. 

• Charlotte Them Jensen, Køge Svømmeklub, afgår uden for tur. H2Odense 

indstiller Kirsten Jensen til valg. 
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3. Drøftelse af emner der relaterer sig til sportsafdelingens ansvars- og 
kompetenceområde. Herunder mål, aktiviteter og økonomi samt drøftelse af 
indsendte forslag fra foreninger: 

 
Del 1 
(ca. kl.13:15) 

Fælles 
emne 
 

Tendenser i dansk idræt med særligt fokus fremtidens high performance.  
Præsentation og drøftelse ved Knud Skadborg, Afdelingsleder Team Danmark  

Del 2a  
(ca. kl.13:55)  

Vælg et af 
følgende 
emner 

Nationale Events. 
Præsentation og 
drøftelse ved Thomas 
Stub, talentansvarlig 
Dansk Svømmeunion 

Sportslig udvikling og 
fastholdelse af begge 
køn. 
Præsentation og 
drøftelse ved Jens 
Meibom, Sportschef 
Badminton Danmark  

Udvikling af 
masterssvømningen i 
Danmark. 
Præsentation og 
drøftelse ved Gladsaxe 
Svømmeklub og 
Mastersudvalget 

Del 2b 
(ca. kl.14:40)  

Vælg et af 
følgende 
emner 

Nationale Events. 
Præsentation og 
drøftelse ved 
talentansvarlig Thomas 
Stub 

Sportslig udvikling og 
fastholdelse af begge 
køn. 
Præsentation og 
drøftelse ved Jens 
Meibom, Sportschef 
Badminton Danmark 

Udvikling af 
masterssvømningen i 
Danmark. 
Præsentation og 
drøftelse ved Gladsaxe 
Svømmeklub og 
Mastersudvalget 

Del 3 
(ca. kl. 15:20) 

Fælles 
emne 

Landsholdsarbejdet. 
Præsentation og drøftelse ved Stefan Hansen, landstræner Dansk 
Svømmeunion og Thomas Stub, talentansvarlig Dansk Svømmeunion 

 
 
4. Eventuelt (ca. kl. 15:50) 

 
Med venlig hilsen 
Sportsafdelingen 


