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Referat 

Dansk Svømmeunions Generalforsamling 2021 

Dato: 24. april 2021 

Mødetidspunkt: 9:00 – 12:00 

Mødested: Digitalt via Zoom 

Dirigent: Willy Rasmussen 

Referent: Charlotte Bistrup 

 

 
Nr. Punkt + evt. underpunkt Kommentar 

 Velkommen Formand Lars R. Aa. Jørgensen bød kort velkommen – men gav hurtigt ordet videre til Caroline Kleemann, 
udviklingskonsulent fra SVØM, som orienterede om de mange praktiske detaljer i forbindelse med en digital 
generalforsamling. Der blev også foretaget et ’prøve-valg’ inklusive afstemning, så alle deltagere havde mulighed for at 
logge korrekt på og stille de nødvendige spørgsmål, hvis der var udfordringer med login. 
 
Herefter bød Lars R. Aa. Jørgensen officielt velkommen til året generalforsamling.  
Lyt her i lydfil fra 0:18:12. 
 
Der var ved dette års generalforsamling deltagelse af følgende gæster: 
Gæst, Svend Holm 
Æresgæst, Kjeld Egebo 
Æresgæst, Karl Chr. Koch 
TrygFonden, René Højer 
TrygFonden, Trine Heidemann 
Bestyrelsen i DIF, Thomas Bach 
Bestyrelsen i DIF, Hans Natorp 

https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2021/generalforsamling_2021.mp3
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Bestyrelsen i DIF, Frans Hammer 
Bestyrelsen i DIF, Lotte Büchert 
Bestyrelsen i DIF, Bent Clausen 
 
Derefter var der et minuts stilhed for Gert Thomsen, som vi mistede den 27. januar 2021. Gert Thomsen var konsulent 
og rådgiver for Dansk Svømmeunion tilbage i 0’erne. Æret være Gerts minde. 
 

1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede Willy Rasmussen som dirigent.  
Der var ingen andre kandidater til denne rolle. 
Willy Rasmussen takkede for indstillingen og påtog sig opgaven. 
 
Dirigenten kunne meddele, generalforsamlingen ville blive optaget og at alle formalia jf. unionens vedtægter var 
overholdt i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.  
Lyt her i lydfil fra 0:22:20. 
 
Der var 137 klubber tilmeldt – og 420 stemmer i alt. 
 

2. Dansk Svømmeunions Årsberetning Den mundtlige beretning for 2020 blev fremlagt til orientering ved formand Lars R. Aa. Jørgensen.  
Lyt her i lydfilen fra 0:25:58 – og se præsentationen her. 
 
Dansk Svømmeunions skriftlige beretning 2020 kan læses her. 
 
Der har i 2020 desværre været en nedgang af medlemstal på 9,6 %. Det er første år i 10 år med nedgang. 
#tilbageivandet-kampagnen har været flittigt delt på diverse sociale medier, hvilket helt sikkert har medvirket til, at 
nedgangen ikke har været større. 
 
I 2020 var der ikke mange indendørs aktiviteter. Ude i foreninger og klubber har man dog meget opfindsomme og fundet 
på alternativer til afholdelse af aktiviteter. For eksempel: 

● Danmarks første virtuelle Paddleboard-race 
● DMJ/DMÅ Kunstsvømning – hver for sig med videoer 
● DM-premiere i High Diving 
● DMJ/DM i Kortbane – over flere dage 

 

https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2021/generalforsamling_2021.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2021/generalforsamling_2021.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2021/punkt2_formandensmundtligeberetning.pdf
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2021/beretning2020_godkendtafbestyrelsenden20marts_endeligversion.pdf
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Der var ingen smittespredning ved disse events. En stor tak til alle arrangører og deltagere. 
 
’Bevæg dig for livet - Svømning’ fandt vejen fra svømmehal til åbent vand. Der var 100 træningssamlinger over hele 
landet 2020. 
 
Lancering af ’Antibulli Svømning’ blev endelig en realitet den 22. oktober 2020 i Helsingør Svømmehal. ’Antibulli 
Svømning’ er et antimobbe-redskab bestående af gode råd og øvelser – i samarbejde med Mary Fonden. 
 
En dedikeret indsats fra ansættelsesudvalget førte til ny direktør i unionen pr. 1. januar 2021. Velkommen til Merete 
Riisager. 
 
Tak til klubberne for at holde ud – tak til alle, der har holdt hånden over klubberne lokalt. Tak til DIF, Team Danmark, 
TrygFonden - og alle øvrige samarbejdspartnere for hjælp og forståelse i et svært år. 
 
Herefter takkede Lars R. Aa. Jørgensen af. Efter en fantastisk rejse i SvømmeDanmark igennem 20 år. Tak til alle for 
samarbejdet. 
 
Dirigenten takkede for fremlæggelse af den mundtlige beretning – og gjorde opmærksom på, at der nu var mulighed for 
at stille spørgsmål eller komme med kommentarer til både mundtlig og skriftlig beretning.  
 
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer. 
 

3. Forelæggelse og godkendelse af 
årsrapport 

Årsrapport 2020 blev fremlagt ved økonomiansvarlig Lars Warm.  
Lyt her i lydfil fra 0:45:20 – og se præsentation her. 
 
Årsrapport 2020 kan læses her. 
 
Efter præsentationen gav dirigenten deltagerne mulighed for at stille spørgsmål til Årsrapport 2020. 
 
Marianne Sørensen, Tune IF Svømning:  
Havde spørgsmål til økonomien vedrørende kommunikationsrådgiver til svømmesagen. 
Lyt her i lydfilen fra 0:53:55.  
 

https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2021/generalforsamling_2021.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2021/gfprsentationrsregnskab2020lw.pdf
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2021/bilagtilpunkt3_rsrapport2020.pdf
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2021/generalforsamling_2021.mp3
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Årsrapport 2020 blev sat til afstemning via Assembly Voting. 
Der var 134 deltagere, som kunne stemme. 133 valgte at afgive deres stemme(r). 
Årsrapport 2020 blev godkendt med: 
Stemmer for: 385.  
Stemmer imod: 0. 
Blanke stemme: 7. 
 

4. Forelæggelse af årets tema Der var ikke noget oplæg i 2021. 

5. Forelæggelse af budget for det  
kommende år 

Rammebudget for 2021 blev fremlagt til orientering ved bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Warm.  
Lyt her i lydfil fra 1:00:05 – og se præsentation her. 
 
Efter præsentationen var der lejlighed til at kommentere og stille spørgsmål.  
Lyt her i lydfil fra 1:04:50. 
 
Marianne Sørensen, Tune IF Svømning:  
Har unionen overvejet at være budgetneutral, når klubber køber kurser af unionen? Klubberne er på nuværende 
tidspunkt presset på grund af Corona og nedlukninger. 
 
Lars Warm: 
Jeg vil anbefale den kommende bestyrelse at notere forslaget og tage emnet op. 
 
Kim Thorsell, Skovbakken Svømning:  
Et holdkap-kulturprojekt til kr. 200.000? Hvad var det for et projekt?  
 
Morten Hinnerup, Dansk Svømmeunion: 
Det var et projekt i Sportsafdelingen, som blev taget af i 2020 – det er ikke længere aktivt. Midlerne er ikke brugt. 
 
Jørgen Sørensen, Esbjerg Svømmeklub:  
Betyder rammebudgettet, at der er budgetteret med et underskud på 1.2 – 1.5 mio. i 2021?  
 
Lars Warm:  
Nej, vi regner med at få et overskud på 80 – 100.000 kr.  
 

https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2021/generalforsamling_2021.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2021/gfbudgetprsentation2021lw.pdf
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2021/generalforsamling_2021.mp3
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Dirigenten takkede for fremlæggelsen af rammebudget 2021. Der var kun tale om fremlæggelse til orientering – derfor 
ingen afstemning.  
 
Dirigenten gjorde desuden opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt var klubber/personer, som var tilmeldt 
generalforsamlingen, men ikke deltog. Derfor kunne man se en difference i deltagerantal/stemmer på skærmen. 
 
Der var herefter en pause på 10 minutter. 
 

6. Behandling af indkomne forslag 
 
 

Mistillidsvotum til den siddende bestyrelse, stillet af 26 klubber.  
Mistillidsvotum kan læses her.  
 
Fritz Ganzhorn, Svømmeklubben Vest Brøndby, præsenterede det stillede mistillidsvotum på vegne af de 26 klubber – 
indsendt til unionen den 10. december 2020. Han gjorde opmærksom på, at der efter den 10. december er kommet flere 
klubber til – og at Thisted Svømmeklub ikke længere er en del af dette mistillidsvotum.  
Lyt her i lydfilen fra 1:11:44. 
 
Efter præsentationen af mistillidsvotum var der mulighed for at stille spørgsmål. 
Lyt her i lydfilen fra 1:27:10. 
 
Claus Tommerup Sørensen, Svømmeklubben Pingvinen: 
Det er demokratisk at indstille et mistillidsvotum. I mener (de 26 klubber), at der ikke er stillet et ansvar. Pia Holmen er 
opsagt og Lars Jørgensen er gået af – så jeg mener, at der er folk, som har erkendt deres ansvar. Der er tale om svigt, 
ja. Vi skal gøre alt for at hjælpe svømmerne. Det var dog ikke kun SVØM, som havde dette ansvar – det var også 
klubberne. Kig indad i klubberne – og opfordre alle klubbers bestyrelse til at tage en snak om trivsel i klubberne. Hvis 
hele bestyrelsen bliver skiftet ud - hvordan skal vi overdrage kompetencer og viden fra gammel til ny bestyrelse? 
 
Fritz Ganzhorn, Svømmeklubben Vest Brøndby:  
Det er helt naturligt, at man vil miste kontinuiteten. Jeg er overbevist om, at dansk svømning har kompetencerne - og det 
samme har de nye kandidater. 
 
John Larsen, Ålborg Svømmeklub: 
Der er taget de konsekvenser, der var nødvendige. Mener ikke, at de 26 klubber tager sig af svømmernes ve og vel. Vi 
skal stemme med fornuften - og ikke med følelserne. 

https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2021/bilagtilpunkt6_mistillidsvotumtilbehandling.pdf
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2021/generalforsamling_2021.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2021/generalforsamling_2021.mp3
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Thomas Evald, Nordals Svømmeklub: 
Vi mener, at bestyrelsen har taget konsekvensen. Formanden og Pia Holmen er gået af. Unionen gør et kæmpe stykke 
arbejde for alle foreninger. Se hvor meget unionen har udviklet sig de seneste 10 år. Der er nu et samarbejde med DGI – 
vi er bange for at gå tilbage i udvikling i stedet for frem. Vi vil have udvikling - og klubberne skal tage ansvar for deres 
elitetræning. 
 
Camilla Beckmann, Tune IF Svømning: 
Vi er en af de mindre klubber, som er for mistillidsvotummet. Det handler meget mere om tillid, etik og moral – og ikke så 
meget praktik. Nogle mindre klubber har mistet 50% af deres medlemmer. Under punkt 5 spurgte vi ind til køb af 
unionens kurser. Har unionen overvejet at være budgetneutral, når klubber køber kurser af unionen? Vi ønsker at starte 
på en frist. 
 
Louise Krag Andersen, Sigma Swim Allerød: 
Sigma er for mistillidsvotummet. En ny bestyrelsen – sammen med en stærk administration - skal hjælpe med at få viden 
med over. Vi skal lytte til svømmerne – de mangler tillid fra nuværende bestyrelsen. Hav det med i overvejelsen, når I 
stemmer. 
 
Camilla Jørgensen, Lystrup Svømning: 
Vi er imod mistillidsvotummet. Vi mener, at der er taget ansvar ved at formand og direktør er gået af. Vi har behov for at 
vide, om man fra de 26 klubbers side vil samarbejde? Og har man tillid, hvis man kommer i bestyrelsen sammen med 
’gamle’ bestyrelsesmedlemmer? 
 
Dirigenten meddelte, at man nu ville tage de sidste fire spørgsmål og kommentarer, og så måtte man fortsætte med de 
øvrige punkter. 
 
Lars Heeno, Helsingør Svømmeklub: 
Meget enig med kommentarerne fra SIGMA Swim Allerød. Vi undrer os over, at de få ’gamle’ bestyrelsesmedlemmer 
ikke stiller deres kandidatur til rådighed, således at stregen kan sættes i sandet. 
 
Tilde Juhl, Hillerød Svømmeklub: 
Vi er enige med Fritz Ganzhorn. Det vigtigste er at få sat en streg i sandet - og det er svært, hvis ikke der kommer en 
helt ny bestyrelse. Husk brevet fra svømmerne på i NTC. 
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Søren Kobbernagel, Hørsholm Svømmeforening: 
Det vigtigste er en samlet union og et samlet SvømmeDanmark - så vi kan trække en streg i sandet. Vi skal signalere 
som union, at vi tager det alvorligt. Vi er for mistillidsvotummet. 
 
Fritz Ganzhorn, Svømmeklubben Vest Brøndby:  
Ked af at debatten lukker. Mistillid eller ej… Vi skal respektere dagens resultat. Vi har ikke noget problem i at stille op 
sammen med medlemmer fra den gamle bestyrelse. Vi mener ikke, at Lars Jørgensen har taget ansvar – han har sagt, 
det har været svært – men output har ikke været godt nok. Han går ikke, fordi han tager et ansvar. Er vi videre? Vi er i en 
situation, hvor vi ikke har trukket en streg i sandet – og derfor er vi ikke kommet videre. 
 
Marianne Sørensen, Tune IF Svømning: 
Jævnfør punkt 4.2 i Dansk Svømmeunions vedtægter har bestyrelsen stemmeret. Vil de bruge dem i dag? 
 
Dirigenten:  
Du mener, om de vil afgive deres ret til at stemme? Ifølge vedtægterne har de demokratisk ret til at stemme – og 
afstemningen er anonym. 
 
Debatten blev lukket – og man gik videre til afstemning via Assembly Voting: For eller imod det stillede mistillidsvotum. 
 
Der var 136 deltagere, som kunne stemme. Alle 136 valgte at afgive deres stemme(r). 
 
Stemmer imod mistillidsvotum: 230. 
Stemmer for mistillidsvotum: 143. 
Blanke stemmer: 23. 
 
Det stillede mistillidsvotum blev ikke vedtaget. 
 
Der var nu to minutters pause. 
 

7. Valg af bestyrelse jf. § 6.2  

7.a Valg af unionsformand for 2 år Lars R. Aa. Jørgensen ønskede at afgå uden for tur. 
Ny formand skulle derfor vælges for 1 år. 
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Følgende to kandidater stillede op: 
Pia M. Johansen, indstillet af Silkeborg Svømmeklub. 
Kasper Ernest, indstillet af Svømmeklubben FREM Odense. 
 
Dirigenten ville vide, om der stadig var to kandidater til valget af ny formand?  
Begge kandidater bekræftede deres kandidatur. 
 
De to kandidater havde nu to minutter til at præsentere sig selv.  
 
Pia M. Johansen: 
Jeg ønsker at støtte og udvikle klubber. At rumme mangfoldigheden i alle discipliner. Forbedringer skal sætte fokus på 
danskernes behov for klorvand. Vi skal have bedre rammer – og vi skal rekruttere flere træner og medlemmer. Vi skal 
have flere tiltag til at skaffe midler. Hvad angår elitesvømning, skal vi i lyset af ’det gamle’ have mere dialog og 
kommunikation. Rapporten om svømmesagen skal prioriteres – tages alvorligt. Løsninger skal findes – af alle. 
Samarbejde er min grundlæggende præmis – det er en nødvendighed. 
Lyt her i lydfilen fra 1:58:36. 
 
Kasper Ernest: 
Tak til alle – tak for at så mange deltager i medlemsdemokratiet. Jeg er forhenværende svømmer, svømmetræner, 
official og med i flere bestyrelser – og har altid fulgt med i dansk svømning. Det har givet mig meget – og givet mig 
mange kompetencer. Vi skal nu lukke svømmesagen – det er nok. Vi skal tilbage i vandet – over Corona og 
medlemmerne skal tilbage i klubberne. Vi skal have fokus på klubberne – brande svømning – vi skal have folkesundhed 
på dagsordenen – og masser af frivillighed og sociale elementer i klubberne. Derudover skal vi have frigivet økonomi til 
klubberne og mere vandtid i kommunerne. Vi skal fastholde alle svømmerne – også tweens. Vi skal have mere 
pædagogik og uddannelse af trænerne. Danskernes motion skal være i vand. Jeg vil samarbejde med uanset hvem, der 
bliver valgt. Vi skal have genetableret tilliden. 
Lyt her i lydfilen fra 2:01:27. 
 
Der var nu afstemning via Assembly Voting; Valg af ny formand for en periode på 1 år: 
 
Der var 135 deltagere, som kunne stemme. 134 valgte at afgive deres stemme(r). 
 

https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2021/generalforsamling_2021.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2021/generalforsamling_2021.mp3
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Stemmer for Pia M. Johansen: 236. 
Stemmer for Kasper Ernest: 169. 
Blanke stemmer: 0. 
 
Pia M. Johansen blev valgt til ny formand for Dansk Svømmeunion for en periode af 1 år. 
 

7.b Valg af bestyrelsesmedlem for ansvar for 
økonomi for 2 år 

Lars Warm afgik efter tur – og var villig til genvalg. 
Køge Svømmeklub havde indstillet nuværende bestyrelsesmedlem Lars Warm til genvalg. 
 
Følgende kandidat havde også meldt sit kandidatur som økonomiansvarlig: 
Ivan Kristian Pedersen, indstillet af Vejle Svømmeklub. 
 
Lyt her i lydfilen fra 2:11:54. 
 
Ivan Kristian Pedersen: 
Tillykke Pia – det var ikke, hvad jeg havde håbet på. Mit kandidatur var indstillet på baggrund af mistillidsvotummet – 
som desværre blev nedstemt. Derfor eksisterer mit projekt ikke længere. Det vigtigste for mig var ikke holdet bag 
bestyrelsen – men projektet. Jeg håber, at Pia får et hold med sig, som står stærkt mod de store udfordringer. Der er en 
anden kompetent kandidat til økonomi-posten - og derfor trækker jeg mig som kandidat. Tillykke til Lars Warm. Tak. 
 
Dirigenten:  
Der er nu kun en kandidat til posten som økonomiansvarlig – så Lars Warm er valgt. 
 
Lars Warm: 
Tillykke til Pia – jeg glæder mig til samarbejdet. Tak til Ivan for ordene. Jeg ser frem til at fortsætte som 
økonomiansvarlig i SVØM - og arbejde for at gøre SVØM mere transparent. 
 

7.c Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år Stine Sørensen afgik efter tur – og var villig til genvalg. 
Victor Valore afgik efter tur – og var ikke villig til genvalg. 
Bestyrelsen indstillede Stine Sørensen til genvalg. 
 
Dirigenten:  
Jeg er blevet informeret om, at Ide Kristine Kromann har trukket sit kandidatur. Er der andre, som trækker sig? 

https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2021/generalforsamling_2021.mp3
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Lyt her i lydfilen fra 2:18:18. 
 
Tina Gretlund, KVIK Kastrup: 
Jeg lægger mig op ad Ivans linje – vi arbejdede på at få en frisk start. Det var projektet. Det findes ikke længere. Jeg 
trækker mit kandidatur. 
 
Jakob Ankjær, Vallensbæk Svømmeklub: 
Tillykke til Pia og Lars. Jeg har noteret og respekterer Pias ønske om at stille sit eget hold til en ny bestyrelse. Jeg 
trækker mit kandidatur. 
 
Der var nu fem minutters pause. 
 
Efter pausen skulle der vælges fire bestyrelsesmedlemmer - tre medlemmer for 2 år og et medlem for 1 år.  
 
Følgende kandidater havde meldt deres kandidatur: 
 
Mia Jappe, indstillet af Swim Team Taastrup: 
Årsagen til mit kandidatur er, fordi jeg har en stor begejstring for svømmesporten. Vi har behov for stabilitet – og en 
synlig union. Jeg ville prioritere i alle discipliner. Jeg er målrettet og hårdtarbejdende. Jeg glæder mig til samarbejde på 
tværs og med forskellige holdninger 
Lyt her i lydfil fra 2:21:40. 
 
Morten Andersen, indstillet af Viborg Svømmeklub: 
Tak for ordet. Jeg er uddannet overdommer – og er ofte i dialog med trænere og frivillige - og har et godt praktisk 
kendskab. Arbejder til daglig med mange komplekse ting. Vi skal videre nu – sagen skal ikke lukkes, men vi skal 
undersøge og hjælpe. Vi skal lytte til hinanden og søge dialog med alle parter. Bredde-klubber, store og små. Vi skal 
fastholde Tweens og voksne. Unionen skal uddele deres erfaringer og hjælpe klubber med at få flere aktiviteter. Unionen 
skal også hjælpe med udbrede friviiligheden. 
Lyt her i lydfil fra 2:23:00. 
 
Morten Lindholm, indstillet af IF Lyseng Svømning / Aarhus Swim: 
Jeg er en af de drivende kræfter bag Aarhus Svøm, som består af fire forstadsklubber i Aarhus. Jeg er far til to 
konkurrence-svømmere – så elitesvømning står mit hjerte nær. Vi skal sikre trivsel for elite og alle svømmere i Danmark. 

https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2021/generalforsamling_2021.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2021/generalforsamling_2021.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2021/generalforsamling_2021.mp3
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Vi skal fastholde Teens and Tweens. De stopper desværre under uddannelsen – men vi har brug for dem i fremtiden. 
Der skal være tilbud til lag-2 – det vil sige til svømmere, som ikke er ind over på landsholdsregi. Vi skal se på b-
landshold for juniorer – og vi skal dele erfaringer og se på klubber med succes. Jeg håber, I giver mig muligheden for at 
deltage i SVØMs bestyrelse. 
Lyt her i lydfil fra 2:25:17. 
 
Patrick Sackner Christensen, indstillet af Svømmeklubben Syd: 
Jeg er født og opvokset i Sakskøbing, hvor jeg var elitesvømmer – og senere svømmer og cheftræner i Søllerød 
Svømmeklub i seks år, hvor der er mange gode unge svømmere. Jeg har også siddet i bestyrelsen Søllerød 
Svømmeklub. I dag arbejder jeg med high performance kultur og trivsel iblandt virksomheder. Erfaringer herfra ønsker 
jeg at tage med mig ind i bestyrelsen. Jeg bor i Sverige, og sidder i bestyrelsen i Malmø Svømmeklub - og har derfor 
også perspektiver med herfra. Ved at stemme på mig, får I en professionel medspiller med hjertet på rette sted. 
Lyt her i lydfil fra 2:28:25. 
 
Puk Kirkeskov Hvistendal, indstillet af disciplinudvalget i Udspring: 
For 18 år siden stod jeg på talerstolen til SVØMs generalforsamling – økonomien i SVØM var ikke i orden. Nu vil jeg selv 
tage ansvar og sætte mig i bestyrelsen - og levere og bidrage med et stykke arbejde. Svømning har så mange forskellige 
discipliner og sportsgrene til alle aldre. Jeg glæder mig til at repræsentere alle de andre idrætter, som ligger under 
svømning. Jeg håber, alle kan se mig som en neutral kandidat - uanset om man er for eller imod mistillidsvotummet. Jeg 
har blot passionen inden for svømning. 
Lyt her i lydfil fra 2:29:59. 
 
Stine Sørensen, indstillet af bestyrelsen i SVØM: 
I skal stemme på mig, fordi jeg har været frivillig i dansk svømning i mange år – og seks år i bestyrelsen. Jeg er også 
frivillig, træner og i bestyrelsen i Nordjylland. Det er vigtigt at få erfaringer med videre. Jeg vil kæmpe for bredde – børn 
og voksen. Vi skal blive bedre til at undervise børn – vi skal have flere børn i vandet. De voksne skal opleve fællesskabet 
i en forening. Vi skal arbejde for et samlet SvømmeDanmark - komme godt videre – trods uenigheder. Disse uenigheder 
skal bruges konstruktivt, så vi kan blive et stærkt og bedre forbund. 
Lyt her i lydfil fra 2:32:24. 
 
Dirigenten meddelte, at der nu kunne stilles spørgsmål til de seks kandidater. 
Der var ingen spørgsmål. 
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Dirigenten opsummerede, at der skulle vælges fire kandidater i alt: Tre for 2 år - og en for 1 år.  
Der var tale om én samlet afstemning. De tre kandidater, som får flest stemmer, vil blive valgt til at sidde i bestyrelsen i 
to år – den fjerde kandidat vil blive valgt til 1 år. 
 
Der blev nu afstemt via Assembly Voting – følgende kandidater blev valgt: 
 
Der var 135 deltagere, som kunne stemme. 133 valgte at afgive deres stemme(r). 
 
Tre kandidater for 2 år:  
Stemmer for Puk Kirkeskov Hvistendal: 289. 
Stemmer for Morten Lindholm: 266. 
Stemmer for Morten Andersen: 206. 
 
En kandidat for 1 år:  
Stemmer for Stine Sørensen: 186 (genvalgt). 
 
Dirigenten erklærede hermed valghandlingen for afsluttet. 
 

8. Valg af interne revisorer og suppleanter  
jf. § 13. 

 

8.a Valg af intern revisor for 2 år Niels Thor Mikkelsen afgik efter tur – og var villig til genvalg. 
Bestyrelsen indstillede Niels Thor Mikkelsen som intern revisor. 
Niels Thor Mikkelsen blev genvalgt som intern revisor for en 2-årig periode. 
 

8.b Valg af revisorsuppleant for 2 år Hans Henrik Burkal afgik efter tur – og var villig til genvalg. 
Bestyrelsen indstillede Hans Henrik Burkal som revisorsuppleant. 
Hans Henrik Burkal blev genvalgt som revisorsuppleant for en 2-årig periode. 
 

9. Valg af appeludvalg jf. § 14.1 Valg af medlem til appeludvalget for 5 år: Der skulle ikke vælges nogen til appeludvalget i år. 

10. Eventuelt Under Eventuelt var ordet frit. 
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Pia M. Johansen: 
Tusind tak til alle, som er her og har stemt. Tak for tilliden. Jeg havde gerne set, at kandidater, som var for 
mistillidsvotum, også stillede op til den nye bestyrelse – men sådan blev det ikke. Jeg er bevidst om, at det er en stor 
opgave. Vi vil tage opgaven alvorligt, arbejde hårdt og vil gerne lykkes. 
Lyt her i lydfil fra 2:45:47. 
 
Thomas Bach, DIFs bestyrelse: 
Tak for overværelsen af en flot afvikling af en digital generalforsamling. På vegne af DIF vil jeg gerne sige stort tillykke til 
Pia M. Johansen og de øvrige valgte. Tillykke til unionen. Nu er muligheden der til at komme videre – DIF ser frem til et 
fortsat godt samarbejde med unionen. Tak til Lars Jørgensen godt samarbejde og for din tid som formand. Det har ikke 
altid været let, men også en periode, hvor unionen har opnået flotte resultater i vandet samt stigende antal af 
medlemmer. Vi glæder os til fremtiden med den nye bestyrelsen. Tusind tak for deltagelsen og engagementet til alle 
deltagere af denne generalforsamling. 
Lyt her i lydfil fra 2:47:00. 
 
Lars Jørgensen – for en afsluttende bemærkning: 
Tusind tak til alle for jeres deltagelse ved denne meget vigtige generalforsamling. Vi var lidt spændte på det rent tekniske 
– men alt er forløbet meget fint – og en stor tak til administrationen herfor. En stor tak til Willy Rasmussen som dirigent – 
opgaven er løst rigtig flot. Tillykke til den nyvalgte bestyrelse. I står nu som vindere – og der er mange opgaver at tage 
fat på – og det er I klar til. Jeg er overbevist om, at alles meninger og holdninger vil blive hørt – og der vil være 
konstruktiv respekt. Held og lykke – jeg glæder mig til at følge jer.  
Speciel tak til Victor Valore, som udtræder af bestyrelsen i dag. Du har gjort en kæmpe indsats for bestyrelsen i SVØM. 
Jeg har sat meget stor pris på dit arbejde – og ved, at du fortsætter dit virke inden for udspring. Vi tager ’ordentlig’ 
afsked, så snart Corona tillader det. 
Mange tak for dagen i dag – tak for nu. 
Lyt her i lydfil fra 2:49:48. 
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Herefter takkede dirigenten af – og ønskede alle en god weekend. 
 

Elektronisk godkendt 8. maj 2021                         
__________________________                 _____________________________  
Willy Rasmussen                                          Charlotte Bistrup 
Dirigent                                                         Referent 
 
 

 


