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Referat 

Dansk Svømmeunions Generalforsamling 2022 

Dato: 30. april 2022 

Mødetidspunkt: 9:00 – 12:00 (blev til 13:10) 

Mødested: Hotel Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding 

Dirigent: Willy Rasmussen 

Referent: Charlotte Bistrup 

 

 
Nr. Punkt + evt. underpunkt Kommentar 

 Velkommen Formand Pia M. Johansen bød velkommen til forsamlingen – og refererede samtidig til foredraget fredag aften med Olav 
Hesseldahl, som bl.a. omhandlede frivillighed, fri vilje, fællesskab og tydelig kommunikation. 
 
Desuden bød formanden velkommen til de særligt indbudte gæster: 
Æresmedlem, Kirsten Korbo 
Æresmedlem, Søren Korbo 
Æresmedlem, Kjeld Egebo Larsen 
Gæst, Karl Chr. Koch 
Gæst, Jette Koch 
DIFs bestyrelse, Jette Albinus 

 
Lyt her fra starten af lydfilen. 
 

1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede Willy Rasmussen som dirigent – og da der ikke var andre kandidater til denne rolle, takkede Willy 
Rasmussen for indstillingen og påtog sig opgaven. 
 

https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
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Dirigenten kunne meddele, at generalforsamlingen ville blive optaget, og at alle formalia jf. unionens vedtægter var 
overholdt i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. 
 
Dirigenten meddelte desuden forsamlingen, at der var 27 klubber og 105 stemmer repræsenteret i salen ved starten af 
dette års generalforsamling. Ganske kort efter generalforsamlingens start, kom der yderligere 11 stemmer til (116 i alt). 
 
Lyt her fra 3:16. 
 

2. Dansk Svømmeunions Årsberetning Den mundtlige beretning for 2021 blev fremlagt til orientering ved formand Pia M. Johansen. 
 
Lyt her fra 5:55. 
 
Dansk Svømmeunions skriftlige beretning 2021 har siden 1. april 2022 været at finde på unionens hjemmeside - læs her. 
 
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.  
 
Kasper Ernest, Tune IF Svømning: 
Jeg var formandskandidat i 2021 – og den nuværende formand gik i 2021 på valg med fokus på kontinuitet. Med alle de 
forandringer der har været i unionen hen over året – hvor har denne kontinuitet så været? Bl.a. med et farvel til 
TrygFonden – hvorfor mente TrygFonden, at det var mest hensigtsmæssigt at afslutte samarbejdet med SVØM? Mht. 
den internationale strategi – her savnes et værdigrundlag for, hvordan vi begår os ude i verden. Tak for et godt år. 
 
Lyt her fra 33:30. 
 
Søren Korbo, æresmedlem: 
Der er i den skriftlige beretning nævnt en ny kommunikationsstrategi. Det har åbenbart resulteret i, at æresmedlemmer 
ikke længere får tilsendt referat af bestyrelsesmøder. Desuden mangler jeg ord på årets skandale i 2021, hvor man 
efterlod en holdkap-svømmere på skamlen. Denne er hverken nævnt i den mundtlige eller skriftlige beretning. 
 
Lyt her fra 37:45. 
 
 

https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/bilagtilpunkt2_rsberetning2021.pdf
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
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Formand Pia M. Johansen: 
Tak for jeres kommentarer.  
 
Til Kasper Ernest: Tak for debatten ved sidste års generalforsamling. Jeg håber, at vi fremadrettet kan fortsætte den 
gode debat. Om kontinuitet: Generelt ønsker jeg, at når man er valgt på generalforsamlingen, skal man have lov til at 
sidde tiden ud, hvis man selv ønsker det. Jeg har haft stor fornøjelse af, at der var ’gamle’ medlemmer i bestyrelsen, 
som kunne sikre denne kontinuitet.  
 
Næstformand Puk K. Hvistendal vil tale om TrygFonden (se nedenfor). 
 
Vedrørende international strategi: Vi havde slet ikke forudset, at vi overhovedet kunne få indflydelse i LEN og FINA. Vi fik 
at vide, at det var komplet umuligt. Vi arbejder nu benhårdt på at få større indflydelse og inddragelse. 
 
Lyt her fra 43:30. 
 
Til Søren Korbo: Jeg beklager, at vi på hjemmesiden ikke er tydelige mht., hvornår der er bestyrelsesmøder i unionen. 
Disse møder bliver planlagt for et år ad gangen, så det kunne vi sagtens gøre opmærksom på.  
 
Vedrørende OL-svømmerne: Ansvaret for hvem, der blev udtaget, ligger hos Dansk Svømmeunion – og i sidste ende 
hos bestyrelsen. 
 
Lyt her fra 47:15. 
 
Næstformand Puk K. Hvistendal om ophør af samarbejdet med TrygFonden: 
Jeg har siddet i samarbejdsgruppen omkring TrygFonden det seneste års tid. Dansk Svømmeunion har et samarbejde 
med TrygFonden indtil udgangen af 2023. Begrundelsen fra TrygFonden for ophør af samarbejdet er, at kystlivredning 
nu har nået en sådan størrelse, hvor de ønsker at trække sig. Det har længe været et ønske fra deres side, men SVØM 
er først blevet involveret i deres ønske i foråret 2022. SVØM har ønsket det bedste for dansk livredning – og derfor har vi 
ikke gået imod deres ønske. Vi har fortsat et samarbejde bl.a. omkring landsholdet og TrygFonden Christiansborg Rundt. 
 
Lyt her fra 49:40. 
 

https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
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Dirigenten bekendtgjorde, at der ikke skulle stemmes om årsberetningen – men at denne kun blev fremlagt til 
orientering. 

3. Forelæggelse og godkendelse af 
årsrapport 

Årsrapport 2021 blev fremlagt ved økonomiansvarlig Lars Warm.  
 
Lyt her fra 53:30. 
 
Årsrapport 2021 kan læses her. 
 
Efter præsentationen gav dirigenten forsamlingen mulighed for at stille spørgsmål til Årsrapport 2021. 
 
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer – hvorefter Årsrapport 2021 blev sat til afstemning.  
Dirigenten konkluderede, at Årsrapport 2021 var godkendt. 
 

4. Forelæggelse af årets tema ’Vision/Mission’, inkl. nyt navn ved bestyrelsesmedlem Allan Nyhus: 
 
Hvordan nåede vi frem til bestyrelsens forslag til Vision/Mission?… Vikinger brugte også svømmekonkurrencer, når de 
skulle møde fjenden… Vandet er lige så magnetisk, som det altid har været… Hvor der er vand og hav – er der også 
mennesker. 
 
Forslag til navn: Svøm Danmark – fordi det er vigtigt. 
 
Lyt her fra 1:02.12 – og se præsentation her. 
 
Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til årets tema. 
 
Victor Valore, disciplinleder i Udspring og High Diving: 
Hvor er graden af homogenitet i Vision/Mission? Alle discipliner bør kommunikeres som en samlet enhed. 
 
Lyt her fra 1:09:58. 
 
Ivan Kristian Pedersen, formand i Vejle Svømmeklub: 
Godt arbejde omkring vision/mission, men savner noget om vores rolle i samfundet? Og samarbejde og fællesskab med 
andre? 

https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/bilagtilpunkt3_rsrapport2021.pdf
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/visionmissionognavnendring.pdf
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
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Lyt her fra 1:12:13. 
 
Allan Nyhus svarerede på ovenstående to spørgsmål: 
 
Svar til Victor Valore:  
Jeg er enig – og de klubber, som har flere discipliner, kender meget vel til udfordringen - og vi skal måske have det 
indført i kommunikationsstrategien. DM-ugen i juni måned – hvor alle discipliner bliver afholdt samlet, kan måske 
afholdes på samme tid – enig i betragtning. 
 
Svar til Ivan Kristian Pedersen:  
Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation, og med dette forslag, forsøger vi at række ud over vores andedam - og 
inddrage hele Danmark. Der kommer snart en handlingsplan fra bestyrelsen – og ét af fokuspunkterne er netop nye 
samarbejdspartnere og interessenter. 
 
Lyt her fra 1:15:09. 
 
Camilla Beckmann, formand i Tune IF Svømning: 
Vision og mission – det er godt med styring og godt, at vi skal se ud over egne rækker - men hvor ser I klubberne 
henne? Hvad kan vi forvente af hinanden? 
 
Allan Nyhus svarede: 
Det er meget relevant med forventningsafstemning - dette kan ikke lykkes uden, at vi er fælles om det. I dag er også en 
invitation til klubberne om, hvordan vi når dertil. Vi vil straks tage klubberne med i arbejdet fremover – især hvad angår 
’sunde og almendannede fællesskaber’. Det er her, klubberne virkelig kan komme på banen.  
 
Lyt her fra 1:17:52. 
 
Derefter var der 15 minutters pause. 
 

5. Forelæggelse af budget for det  
kommende år 

Rammebudget for 2022 blev fremlagt til orientering ved bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Warm.  
Lyt her fra 1:45:35 – og se præsentation her. 
 

https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/bilagtilpunkt5_rammebudget2022.pdf
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Efter præsentationen var der lejlighed til at kommentere og stille spørgsmål.  
Lyt her fra 1:51:30. 
 
Victor Valore, disciplinleder i Udspring og High Diving: 
Disciplinerne har en anden slags økonomi – en grundøkonomi og diverse puljer, man kan søge. Der er er 500.000 
mindre i udgifter i M&U afdelingen? Hvad er denne halve million, som vi skal bruge mindre? 
 
Lene Krüger Villumsen, administrationschef i SVØM: 
Som udgangspunkt rører det ikke disciplinerne – men der er tale om projekter, som er udløbet og ikke genforhandlet. 
 
Marianne Sørensen, Tune IF Svømning: 
I årsregnskabet står der budgetteret med et underskud på kr. 72.000 - i rammebudgettet står der kr. 570.000. Og der står 
desuden, at man vil spare 2.5 mio. på Sportsafdelingen. Og hvor stort er tabet ved, at TrygFonden flytter ud? 
 
Lene Krüger Villumsen svarer – lyt her fra 1:54:08. 
 
Kasper Ernest, Tune IF Svømning: 
Mister Sportsafdelingen 2.5 mio.? Hvorfor denne store omprioritering? 
 
Lene Krüger Villumsen svarer: 
Sportsafdelingen har ikke færre penge – men teknikaliteterne er ændret i årsrapporten. 
Lyt her fra 1:56:00. 
 
Lars Warm: 
Konklusion overordnet set – vi investerer i kurser og uddannelse, og vi har nogle tab i forhold til lejeindtægter – det er 
grundlæggende det, der flytter sig rent budgetmæssigt. 
 
Lene Krüger Villumsen: 
Med hensyn til TrygFonden Kystlivredning – vi mister kr. 1.4 mio. i støtte fra TrygFonden, og derfor har vi arbejdet meget 
på, hvordan vi kan redde økonomien – og ender nu på et mindre underskud pga. diverse tiltag. 
Lyt her fra 1:58:33. 
 
 

https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
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Marianne Sørensen, Tune IF Svømning: 
Det er utrygt at få at vide, at vi mister kr. 1.4 mio. En information, vi hellere ville have været foruden. 
 
Lars Warm: 
Når TrygFonden Kystlivredning forsvinder fra SVØMs administration, må der givetvis ske et tab, og vi har ikke – og 
ønsker ikke - at skjule noget. 
 
Dirigenten takkede for fremlæggelsen af rammebudget 2022. Der var kun tale om fremlæggelse til orientering – derfor 
ingen afstemning.  
 

6. Behandling af indkomne forslag 
 
 

1) Afstemning om ’Ekstraordinær kontingentforhøjelse’ ved bestyrelsesmedlem Morten Andersen: 
 
Vi har arbejdet med dette siden først på året – også inden krigen i Ukraine - og nu – pga. diverse forhold i verden, er der 
pålagt os endnu flere omkostninger. Der lægges op til en kontingentstigning på 5%, hvilket samlet er en ekstraindtægt på 
kr. 135.000. 
 
Lyt her fra 2:02:20 – og se præsentation her. 
 
Ivan Kristian Petersen, formand Vejle Svømmeklub: 
Samlet ekstra kontingentindtægt på kr. 135.000? Meget lille beløb at diskutere på en generalforsamling. Godt, at der 
bliver nedsat et udvalg, som skal kigge på kontingentstrukturen fremadrettet. 
 
Jan Glerup, SwimTeam Neptun: 
Alle omkostninger stiger – det er vi enige om – og vi kæmper hårdt ude i klubberne. Derfor er jeg forundret over, at man 
fra forbundet side ønsker, at kontingenterne stiger. De burde i stedet for sætte kontingentet ned og dermed vise, at de vil 
klubberne det bedste. 
 
Lyt her fra 2:05:02. 
 
Dirigenten satte punktet til afstemning:  
Der var 75 stemmer for og 41 imod forslaget. Forslaget blev dermed godkendt. 
 
 

https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/bilagtilpunkt6_ekstraordinrkontingentstigning.pdf
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
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2) Afstemning om ’Vedtægtsændringer, inkl. navneskifte’ ved næstformand Puk K. Hvistendal: 
Der er fire punkter, vi skal igennem: 1. Ændring af navn; 2. Formålet; 3. Generalforsamlingen og bestyrelsen;  
4. Afdelinger og nye paragraffer. De vil blive gennemgået ét ad gangen – med afstemning efter hvert punkt. 
 
Lyt her fra 2:12:14 – og se præsentation her. 
1. Ændring af navn, § 1.1 – lyt her fra 2:13:20. 
Bestyrelsen ønsker at skifte navn, da det er i tråd med den nye vision/mission. 
 
Mads Søndergård, Udspring/High Diving og bestyrelsesmedlem i Frem Odense: 
Eneste disciplin, som repræsenterer Danmark ved OL - uden at være svømmere. Vi har et godt samarbejde med 
kommunikationsafdelingen i unionen, men vi mangler synlighed. 
 
Kasper Ernest, formand Tune IF Svømning: 
Hvad koster det at skifte navn? 
 
Merete Riisager, direktør: 
Navneændringen vil ske meget ’økologisk’ – og vi foreslår, at det sker pr. nytår 2023. Vi kommer til at bruge allerede 
brugte materialer indtil da – og måske også senere, indtil det er opbrugt. 
 
Søren Korbo, æresmedlem: 
Synes ikke, at Svøm Danmark er det mest mundrette navn. Enig med Udspring – ’union’ indikerer, at man er samlet. 
 
Dirigenten satte punktet til afstemning. 
Der var 100 stemmer for en navneændring, 15 imod og 1 blank. Forslaget blev dermed vedtaget. 
 
2. Formålet, § 2.1 – lyt her fra 2:24:00. 
Der er tale om diverse småændringer og justeringer, som ikke er ensbetydende med, at de ikke er vigtige, men 
bestyrelsen mener, at de skal ud af formålet, da det står i den nye vision/mission. 
 
Ivan Kristian Petersen, formand Vejle Svømmeklub: 
Kunne godt have ønsket mig, at unionen gjorde det tydeligere, at unionen er til for klubberne – og ikke omvendt. 
 
Dirigenten satte punktet til afstemning. 

https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/bilagtilpunkt6_forslagtilvedtgtsndringer.pdf
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Der var 116 stemmer for unionens formål og 0 imod. Forslaget blev dermed vedtaget. 
 
Lyt her fra 2:29:40. 
 
3) Afstemning om GF og bestyrelsen, § 4.10, § 4.12: Mulighed for at afholde digital generalforsamling og stemme ved en 
sådan - og § 6.2: Bestyrelsesmedlemmer skal have direkte tilknytning til unionen. 
 
Punktet blev trukket tilbage af bestyrelsen og vil blive taget op igen på Generalforsamling 2023. 
 
4) Afdelinger og nye paragraffer, §§ 9 og 10 samt §§ 14-19: 
 
Punktet blev trukket tilbage af bestyrelsen og vil evt. blive taget op igen på Generalforsamling 2023. 
 

7. Valg af bestyrelse jf. § 6.2  

7.a Valg af unionsformand for 2 år Pia M. Johansen, formand i Silkeborg Svømmeklub blev i 2021 valgt for 1 år – derfor afgik hun efter tur og var villig til 
genvalg. 
 
Lyt her fra 3:28:18 – og se motivation for at genopstille her.  
 
Lars Warm, økonomiansvarlig og medlem af bestyrelsen stillede også op til formandsposten. 
 
Lyt her fra 3:31:40 – og se motivation for at opstille her. 
 
Herefter spurgte dirigenten forsamlingen, om der var spørgsmål til de to kandidater. 
 
Kasper Ernest, formand Tune IF Svømning: 
Lyt her fra 3:36:25. 
Tak til de to kandidater – det er altid fantastisk med debat. Ønsker dog at høre: Hvor er vi henne i forhold til trivsel? Hvor 
er NTC-træneren henne? Svømmerne skal informeres inden alt andet – specielt ikke fra medierne. Hvad siger de to 
kandidater til, hvordan vi får omsat ord til praksis? Og – hvorfor var SVØM lige pludselig ikke en attraktiv partner for 
TRYG længere? 
 
Svar fra Lars Warm – lyt her fra 3:39:52. 

https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/kandidaturformanddansksvmmunion2022.pdf
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/motiveringlarswarmformandsvm.pdf
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
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Svar fra Pia M. Johansen – lyt her fra 3:41:26. 
 
Derefter satte dirigenten valg af formand til afstemning. Æresmedlem Kjeld Egebo Larsen blev udpeget til kontrolperson 
ved optælling af stemmer. 
Lyt til resultatet under punkt 10, Eventuelt: 3:54:55. 
 
Der blev ved denne afstemning afgivet i alt 114 stemmer: 
Pia M. Johansen fik 62 stemmer. 
Lars Warm fik 45 stemmer. 
Der var 7 blanke. 
 
Pia M. Johansen blev genvalgt som formand for 2 år. 
 

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

Der var ingen på valg i år. 
 

7.c Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år Allan Nyhus afgik efter tur - og var villig til genvalg. 
Danielle Keller afgik efter - og var ikke villig til genvalg. 
Stine Sørensen afgik efter tur – og var ikke villig til genvalg. 
 
Lyt her fra 3:50:12. 
 
Der var således tre pladser på valg til bestyrelsen: 
 
Allan Nyhus, medlem af SVØMs bestyrelse og formand i Hovedstadens Svømmeklub:   
Se motivation for at genopstille her. 
 
Pia Husted Rasmussen, indstillet af Frederiksværk Svømmeklub var ikke til stede. 
Se motivation for at opstille her. 
 
Niels Christian Andersen, indstillet af Søllerød Svømmeklub: 
Lyt her i lydfil fra 3:51:32 – og se motivation for at opstille her. 
 

https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/allannyhus2022kandidattilbestyrelsenisvm.pdf
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/piakandidatur.pdf
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/motivation.pdf
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Dirigenten spurgte herefter forsamlingen, om der var spørgsmål til de tre kandidater. Da dette ikke var tilfældet, og da 
der ikke var tale om kampvalg, blev alle tre kandidater valgt ind i SVØMs bestyrelse. 
 

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

 
 

8.a Valg af intern revisor for 2 år Lone Olzyk afgik efter tur og var ikke villig til genvalg. 
 
Lyt her fra 3:54:16. 
 
Bestyrelsen indstillede John Møller Larsen, formand for Aalborg Svømmeklub – og da der ikke var andre kandidater til 
denne post, blev John Møller Larsen valgt som intern revisor for en periode på 2 år. 
 

8.b Valg af revisorsuppleant for 2 år Der var ingen på valg i år. 

9. Valg af appeludvalg jf. § 14.1  

 Medlem for 5 år Per Hemmer afgik efter tur – og var villig til genvalg. 
 
Lyt her fra 3:54:40. 
 
Bestyrelsen indstillede Per Hemmer, og da der ikke var andre kandidater til denne post, blev Per Hemmer genvalgt for 
en periode på 5 år. 
 

10. Eventuelt Lyt her fra 3:54:55 (resultatet af afstemning vedrørende formandsvalg, punkt 7.a). 
 
Pia M. Johansen: 
Tak for opbakning og tillid – tak til Lars Warm for valgkampen - og tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
Lyt her fra 3:55:55. 
 
Tak til Danielle Keller, som har været en del af SVØMs bestyrelse siden 2007. 
Lyt her fra 3:58:18. 
 
Danielle Keller: 
Lyt her fra 3:59:57. 
 

https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/generalforsamling2022.mp3
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Tak til Stine Sørensen, som har været en del af SVØMs bestyrelse siden 2015.  
Lyt her fra 4:06:05. 
 
Stine Sørensen: 
Lyt her fra 4:07:27. 
 
Herefter takkede dirigenten af – og gav det sidste ord til formand Pia M. Johansen – lyt her fra 4:10:27. 
 
 

Elektronisk godkendt den 30. maj 2022                                   
____________________________                 _____________________________  
Willy Rasmussen                                             Charlotte Bistrup 
Dirigent                                                            Referent 
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