
 

Motivation fra Køge Svømmeklub for indstillingen af Lars Warm til posten i Dansk 

Svømmeunions bestyrelse som Økonomiansvarlig: 

Bestyrelsen i Køge Svømmeklub indstiller Lars Warm til posten som Økonomiansvarlig i Danske Svømmeunion.  

Lars har i mere end 12 år, heraf langt den overvejende del som formand, været det samlende punkt i Køge 

Svømmeklubs bestyrelse for at sætte retningen og sikre eksekveringen af visionerne for Køge Svømmeklub.   

I perioden har klubben udviklet sig til en særdeles veldrevet klub med en stærk økonomi, professionel bestyrelse, 

fastansat administration og organisation for såvel elite og bredde. Den solide økonomi og klare organisatoriske 

struktur er ikke mindst et resultat af Lars’ målsætning og gode øje for organisatorisk placering af ansvar og 

korrelerende opgaver.  

Lars har endvidere været af afgørende betydning for, at det i 2011 lykkedes Køge Svømmeklub at overtage driften 

af klubbens ene svømmehal - som så vidt vides eneste svømmeklub i landet - via en særlig konstruktion af fuld 

administrations- og beslutningsret over den kommunalt ejede Herfølge Svømmehal. Køge Svømmeklubs 

varetagelse af den fulde drift/ administration af Herfølge Svømmehal, er et velorkestreret resultat af god timing, 

taktisk snilde og et åbent og ærligt samarbejde med såvel politikere som forvaltning i Køge Kommune. Et arbejde 

som er et kæmpe aktiv for Køge svømmeklub, og som tilskrives Lars visionære idéer og målrettede tilgang til 

bestyrelsesarbejdet. . 

Herfølge Svømmehal driftes via ”selvstændigt driftsselskab” ejet af Køge Svømmeklub med egne ansatte, hvor 

klubben også drager fordel af Lars Warm’s praktiske kompetencer vedrørende svømmehaller, teknik, drift, 

økonomi, etc. i hans rolle som ansat direktør for dette selskab.  

Med ovenstående beskrivelse indstiller bestyrelsen for Køge Svømmeklub med stor tiltro Lars Warm som fortsat 

Økonomiansvarlig i Dansk Svømmeunions bestyrelse. 

 

På bestyrelsens vegne 

Jesper Eskildsen, Kasserer Køge Svømmeklub  



Min egen motivering for at stille op til posten som økonomisk ansvarlig i bestyrelsen for 

Dansk Svømmeunion: 

1. Hvad er din motivation for at stille op til SVØMs bestyrelse? 

Jeg har siden 2011 siddet i Dansk Svømmeunions bestyrelse og har været med til at placerer Unionen et helt andet 

sted end da jeg tiltrådte: Vi er mere professionelle, en mere flad organisation, færre ”kongedømmer”, markant mere 

fokus på klubberne m.m. 

10 år er en rum tid, men langt fra nok til at nå i mål med de fokusområder som jeg og Køge Svømmeklub har sat os 

med min deltagelse i Dansk Svømmeunions bestyrelse. Jeg har desuden kun haft knapt 1 år i stolen som bestyrelsens 

økonomiansvarlig og det i den mest besynderlige periode i min tid i bestyrelsen (Corona), så jeg ser frem til mindst 

endnu en periode på posten, med yderligere fokus på optimal overblik og forståelse af unionens økonomi i 

bestyrelsen. 

2. Hvilke erfaringer og kompetencer kan du bringe ind i bestyrelsen? 

Jeg medbringer en unik kombination af organisatorisk Kluberfaring, drift og byggeri af svømmehaller og en lang 

ledererfaring på nationalt og internationalt plan. Som mangeårig (og nuværende) formand for Køge Svømmeklub, 

indførte og etablerede jeg en af Danmarks første fuldtidsstillinger som klubchef/direktør, etablerede det første 

kommunale samarbejde omkring fuld klubdrift af en svømmehal via et klubejet driftsselskab, som jeg efter 10 år 

stadig er ansvarlig daglig leder for – Køge Svømmeklub ejer og drifter hele matriklen omkring Herfølge Svømmehal, 

samt en række andre tiltag, som har dannet skole i SvømmeDanmark. 

I 2010 foretog jeg et markant jobskifte fra CRM-konsulent til ejer og primusmotor bag Danske Idrætssvømmehaller 

A/S, som har stået for en decideret disruption af den måde man bygger svømmehaller på i Danmark og har udført og 

deltaget i 7 store svømmehalsbyggerier i Danmark: Herning, Taastrup, Vordingborg, Holbæk Sportsby, Vejle DGI-

Byen, Egtved ny Svømmehal og Frederikssund ny Svømmehal. Vi stod desuden for opførelse af bassinerne til EM i 

Herning (2013) og Royal Arena (2017). Sammen med 10 år som halleder i Herfølge giver det en unik erfaring i at 

drifte og bygge svømmehaller! 

Jeg har desuden i hele mit arbejdsliv været ansat i det private erhvervsliv med en bred porte folio af ledelsesopgaver 

og har de seneste næsten 30 år været selvstændig med en lang række virksomheder, etableret og ejet sammen med 

en række nære partner. 

Ønsker du at se mere omkring min erhvervsbaggrund så brug dette link: 

https://www.linkedin.com/in/lars-warm-40243ba/ 

3. Hvilke områder vil du især bidrage til i bestyrelsesarbejdet? 

Jeg ønsker forsat at arbejde for at: 

- At vi i Danmark kan få flere, billigere (bygge og drift) og egnede svømmehaller 

- At klubberne får betydelig større adgang til de eksisterende svømmehaller 

- At skolesvømningen i størst mulig udstrækning lægges i klubregi 

- At Unionen og klubberne får en større fokus på klubdrift og frivilliguddannelse (kurser m.m.) 

- At Svømmeunionen er til for klubberne og ikke omvendt 

- At vi stiller større krav til trænernes kompetencer og svømmeransvar i klubberne 

- At minimum 75% af de 12 årige i Danmark om 5 år skal kunne svømme (200m – reglen) 

Med venlig hilsen, 

Lars Warm 

https://www.linkedin.com/in/lars-warm-40243ba/

