Referat
Dialogmøde - Udspring
Dato: 6. juni 2021
Mødetidspunkt: 20.00 – 21.10
Mødested: Microsoft Teams – online
Deltagere: Mads Vinther Søndergaard, Disciplinudvalget/FREM Odense – Allan Folmer Christensen, IF Lyseng Udspring – Annika Bornebusch, High Diving
Denmark – Peter Tranto Braüner, Disciplinudvalget/Farum-Familie-Svøm – Nomi Mortensen, Disciplinudvalget/Nyborg Svømmeklub – Victor Valore,
Disciplinudvalget/Hovedstadens Svømmeklub – Puk Kirkeskov Hvistendal, Bestyrelsen – Philip Thomas Runge, JGI-SWIM
Inviterede:
Afbud:
Referent: Lene Madegaard
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Valg af dirigent
Diciplinlederens beretning

Valg af disciplinleder for det
kommende år
Supplerende optag af
medlemmer til udvalget

Kommentar
Victor Valore påtog sig dirigentrollen
Victor Valore fremlagde beretningen.
Nomi Mortensen: Hvordan står det til med økonomien?
Victor Valore: Redegjorde for indtægter og udgifter i udvalget. Regnskabet for 2020 endte
med et lille underskud på ca 4.000,- kr. Tidligere har vi kunne overflytte økonomi fra år til år,
men Dansk Svømmeunions revision har påpeget, at det ikke længere er tilladt. I forhold til
Økonomi fremadrettet, så er vi med CFR medlemstallene for 2020 kommet under 1000
medlemmer, som får indflydelse på vores økonomi.
Victor Valore er på valg og er villig til genvalg

Status på punktet
Victor Valore
Beretningen vedlægges
referatet

Man kan løbende hen over året henvende sig og blive optaget i udvalget eller
arbejdsgrupper.

Opfordring til at alle til
enhver tid kan melde sig til

Victor Valore blev valgt
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Nomi Mortensen og Peter Bräuner opfordrede til at flere melder sig til arbejdsgrupperne
vedr. bredde, talent og landsholdsarbejde samt masters og High Diving – vi skal alle hjælpe
med at sprede budskabet.
5

Dialog om den flerårige
målsætningsplan

arbejdsgrupperne og
disciplinudvalget i Udspring

Nyt udviklingsprojekt i gang i forhold til bredde arbejdet. Der er muligt at søge støtte til dette
projekt i Medlems- og udviklingsafdelingen via Aqua+ projektet. Udviklingsprojektet
igangsættes i juni måned på et møde mellem M&U samt Victor Valore og Nomi Mortensen.
Mads Søndergaard; Masters og High Diving har gjort sig tanker om et spring kursus i
samarbejde med GymDanmark. De har ligeledes gjort sig tanker om etablering af vennehold
mellem udspring og tumbling, også i samarbejde med GymDanmark.
Allan Christensen fortalte, at IF Lyseng har et godt samarbejde med en lokal
gymnastikforening i Aarhus hvor der primært er fokus på konkurrencehold og anvendelse af
saltogynge samt trampoliner.
Victor Valore har haft møde med halinspektør Lars Norring fra Kildeskovhallen. Lars Norring
ser gerne et samarbejde om udspring mellem Svømmehallen, Gentofte Svømmeklub og LG
Gymnasterne.
Nomi Mortensen spurgte om det er muligt at søge finansiering til samarbejdet mellem
Displinudvalget og GymDanmark? Victor fortalte at der generelt er adgang til at søge om
midler ved samarbejder mellem specialforbund under DIF.

6

Samarbejde om
medlemsrekruttering i
forbindelse med OL

Puk Kirkeskov Hvistendal foreslog at kigge på sommerferiepuljen fra regeringen – det bliver i
år specialforbundene der bliver omdrejningspunktet. Materiale kommer i den kommende
uge.
Peter Bräuner foreslog at der blev etableret en kampagne i forbindelse med OL bl.a. på
Facebook.
Nomi Mortensen efterlyste ideer til kampagnen i forbindelse med OL. Victor Valore foreslog
at udspringsklubber får reklamemateriale som fortæller at ”her kan man gå til udspring”.
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7

Eventuelt

Puk Kirkeskov Hvistendal gjorde opmærksom på at der gennem det sidste år har været en
god eksponering af udspring i TV, blandt andet via Andreas Mogensen, dette bør bruges
aktivt i Dansk Svømmeunion.
Victor Valore glæder sig over et større fokus på de mindre discipliner fra Dansk
Svømmeunions kommunikationsafdeling.
DR Ultra samarbejder med IF Lyseng i en kommende udsendelse om udspring.
Victor Valore takkede for i aften.
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