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Forslag til behandling på ekstraordinær generalforsamling  
i Dansk Svømmeunion d. 30. januar 2021 
I henhold til Unionens vedtægter §4.15 og §5.2 stiller undertegnede medlemsforeninger af Dansk 
Svømmeunion forslag til behandling på den indkaldte ekstraordinære generalforsamling d. 30 januar. 
Formålet med forslaget er muligheden for at udtrykke vores manglende tillid til den siddende 
bestyrelse for derefter at have nyvalg til bestyrelsen. 

 

Begrundelse 

Det er ikke et krav i henhold til Unionens vedtægter, at medlemsforeningerne skal begrunde deres 
forslag til behandling. Imidlertid ønsker vi at skabe gennemsigtighed om vores bevæggrunde – ikke 
mindst i forhold til den manglende tillid vi hermed udtrykker til den siddende bestyrelse.  

Som følge af den alvorlige situation Dansk Svømmeunion har stået i over de sidste år, har bestyrelsen 
haft en vigtig og central rolle i at skulle genskabe tilliden til dansk svømning. Dette gælder såvel blandt 
de aktive og medlemsforeningerne, som i den brede offentlighed, herunder fremtidens medlemmer, 
som skal kunne føle sig trygge, når de melder sig ind i vores Union. Vi mener at bestyrelsen har svigtet 
dette ansvar. 

Bestyrelsen havde særligt en opgave med at genopbygge tilliden i betragtning af, at man fra Unionens 
side – da sagerne om de stærkt kritiske forhold startede – benægtede at en række forhold havde 
eksisteret. Der skulle en uvildig rapport til, før Unionen erkendte tingenes tilstand og drog en egentlig 
konsekvens. Det er alvorligt! Udover afskedigelsen af den tidligere direktør, har medlemsforeningerne 
og de aktive sidenhen, udover en rapport om trivsel, ikke kunnet spore mange initiativer fra 
bestyrelsens side med henblik på at begynde arbejdet med at genopbygge mange års tabt tillid og 
sammenhold i dansk svømning.  

Samtidig henviser bestyrelsen kontinuerligt og ensidigt til de to tidligere udenlandske landstrænere, 
Wildeboer og Reagan, som baggrund for problemerne i dansk svømning. Ikke desto mindre fandt man 
det igen i 2019 nødvendigt at afskedige landstrænere, som var ansat i 2017, fordi de ifølge Dansk 
Svømmeunion ikke havde værdigrundlaget på plads. Unionen har således, ifølge dem selv, indtil for 
nylig ikke haft styr på de værdier, som skal drive elitearbejdet. Det er ikke historiske problemer som 
blot kan fortrydes, og det er ikke problemer som alene kan henføres til to individer! Som medlemmer 
vurderer vi at det beror på en problematisk kultur, og derfor skal der åbnes et nyt kapital for dansk 
svømning, baseret på en ny kultur.  

Ikke alene har man undladt at igangsætte nye initiativer og undladt at indlede en struktureret dialog 
med medlemsforeningerne og de aktive om at åbne et sådant nyt kapital og få skabt en ny kultur. Med 
bestyrelsens beslutning om at indstille og udtrykke støtte til den tidligere direktør for Unionen som 
vicepræsident i LEN, har bestyrelsen i vores optik også sendt et klart signal om, at man ikke forstår og 
respekterer de dybe sår, som fortsat skal heles, og den manglende tillid som skal etableres på ny. 
Tværtimod!   

Vi mener at handlingen er i strid med unionens grundlæggende værdier, som beskrevet i Unionens 
vedtægter §2.1, hvilket ellers er bestyrelsens fornemmeste opgave at sikre, herunder værdierne ”at 
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skabe et fællesskab, der bygger på dialog mellem medlem og organisation”, og ”at være en synlig og 
respekteret aktør i idræts- og sundhedsdebatten”.  

I forbindelse med udpegning af kandidat til posten i LEN har der igen ikke været den fornødne dialog 
med medlemsforeningerne, og det i en situation hvor bestyrelsen burde forudse, at deres beslutning 
kan medføre yderligere smerte til de forurettede nuværende og tidligere atleter, som disse 
medlemsforeninger repræsenterer. Det kan direkte underminere fællesskabet i dansk svømning og i 
Unionen. Dertil har bestyrelsen svækket respekten for Unionen i idræts- og sundhedsdebatten med 
deres beslutning. 

Det kan også betvivles, om bestyrelsen har handlet i strid med unionens overordnede målsætning 
beskrevet i §2.1, om ”at øge samfundets mentale og sociale sundhed”, når man proaktivt indstiller og 
støtter ledere, der ikke har levet op til det ansvar, som de har haft i forhold til den mentale sundhed 
for atleterne jf. Kammeradvokatens rapport. 

Endeligt har bestyrelsen med deres indstilling af og støtte til den tidligere direktør for Unionen som 
vicepræsident i LEN, også muliggjort at vedkommende fortsat får adgang og taleret i en række af 
Unionens egne beslutningsorganer jf. §15 i vedtægterne. Det vil sige, at den tidligere direktør således 
stadig har adgang til og taleret på fx Unionens bestyrelsesmøder. 

Samlet konkluderer vi, at vi ikke længere har tillid til, at den siddende bestyrelse kan åbne det helt 
nødvendige nye kapital i Dansk Svømmeunion - Et nyt kapitel som skal åbnes i et tæt samarbejde med 
foreningerne, den nye direktør og medarbejderne.  

 

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling  

Såfremt bestyrelsen i Dansk Svømmeunion ikke mener, at det er i dansk svømnings interesse, at man 
kollektivt trækker sig og lader nye kræfter tage over efter valg på den af Dansk Svømmeunion 
indkaldte ekstraordinære generalforsamling, finder vi det nødvendigt at dagsordenen indeholder en 
afstemning om tillid til bestyrelsen. Skulle en afstemning herom være nødvendig, vil det under alle 
omstændigheder være nødvendigt med nyvalg til alle bestyrelsens poster, herunder posten som 
formand og økonomiansvarlig.  

Forslag til behandling på dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling: 

• Afstemning og fortsat tillid til bestyrelsen  
• Valg af formand for ét år (jf. de almindelige bestemmelser i vedtægterne skal formanden igen 

på valg i næstkommende lige år – 2022) 
• Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for ét år (jf. de almindelige bestemmelser i vedtægterne 

om at tre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år – altså næste gang ved ordinær 
generalforsamling i 2022).  

• Valg af økonomiansvarlig (jf. de almindelige bestemmelser i vedtægterne om at den 
økonomiansvarlige vælges i ulige år). 

• Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (jf. de almindelige bestemmelser i vedtægterne om at tre 
bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år). 

 

Med venlig hilsen 
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John Mogensen 

Mick Steen Nielsen 

Jan Urban Hansen 

 

 
 
 
Christian Ø. Heyde-Petersen, Formand, 
Svømmeklubben FREM  

 
 
 
Steffen Mattrup Lund-Hansen, Formand, 
Ganløse Svømmeklub 

 
 
 
Anders Billesøe Beck, Ansvarlig, Erritsø 
Svømmeklub 

 
 
 
Jan Urban Hansen, Formand, Svømmeklubben 
KVIK, Kastrup 

 
 
 
Fritz Ganzhorn, Formand, Svømmeklubben VEST 
Brøndby 

 
 
 
Josefine Børthy Petersen, Formand, KU 
Svømning og Vandpolo 

 
 
 
Louise Krag Andersen, Formand, Sigma Swim 
Allerød 

 
 
 
Lise Lotte Erichsen, Formand, Sigma Swim 
Birkerød  

 
 
 
Camilla Beckmann, Formand, Tune IF, 
Svømmeafdeling 

 
 
 
Søren Kobbernagel, Formand, Hørsholm 
Svømmeklub 

 
 
 
Marianne Madsen, Formand, Vejle Svømmeklub 

 
 
 
Jesper Kallesøe, Formand, Herlev Svømning 

 
 
 
Jesper Sander Andersen, Formand, Thisted 
Svømmeklub 

 
 
 
Niels C. Andersen, Formand, Søllerød 
Svømmeklub 

 
 
 
Tommy Jensen, Formand, Svømmeklubben 
MK31 

 
 
 
Mick Steen Nielsen, Formand, Nordkystens 
Kystlivredder Klub 

 
 
 
Tilde Juul, Formand, Hillerød Svømmeklub 

 
 
 
Finn Damberg, Formand, Greve Svømmeklub 

 
 
 
John Mogensen, Næstformand, Gribskov 
Familie Svøm 

 
 
 
Christian Damgaard, Formand, Svømmeklubben 
Copenwater 
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Christina Anker Scales 

Martin Anker 

 
 
 
 
Christina Anker Scales, Direktør, Svømmeskolen 
ApS 

 
 
 
 
Lars Heeno Rasmussen, Formand, Helsingør 
Svømmeklub 

 
 
 
Carl Eltorp, Formand, Vallensbæk Svømmeklub 

 
 
 
Torben Nielsen, Formand, Gladsaxe Svøm 

 
 
 
Mette Dam Mikkelsen, Formand, Glostrup 
Svømmeklub 

 
 
 
Martin Anker, Ringsted Svømmeklub 

 

 

 

 


