Referat af svømmesektionens områdemøde den 29. april 2012.
Jens-Christian Iversen bød velkommen til områdemøde og sendte en hilsen fra Lise Møller
som desværre var forhindret i at deltage.
Jens-Christian Iversen bød samtidig velkommen til et møde i svømmesektionen, som efter
generalforsamlingen den 28. april var blevet fusioneret med eliteafdelingen. Det betyder
samtidig, at dette er det sidste møde i sektionen som herefter overgår til sportsafdelingen
pr.1. januar 2013.
Valg af dirigent
Jan Schäfer, Sigma blev valgt
Dirigenten konstaterede at områdemødet var lovligt indvarslet.
Der er 15 klubber og 4 sektionsstemmer tilstede, i alt 19 stemmer
2. Sektionens beretning
Den skriftlige beretning er udsendt med indkaldelsen til mødet.
Supplerende mundtlig beretning
Efter beretningens offentliggørelse har der været afholdt DM-H Åben Klasse. På trods af
de mange diskussioner vi har haft om dette mesterskab, så kan det konstateres, at det er
et mesterskab hvor der udvises stor entusiasme, og hvor fællesskabet styrkes. Det er
også typisk, at netop DM-H er de arrangementer som søges først – også selv om de jo
ikke deltagermæssigt er de største. Svømmesektionen vil også gerne ønske ESE tillykke
med mesterskabet, men vil også gerne gratulere alle andre både klubber som enkelte
svømmere, der overgik sig selv. Skal der sættes en finger på noget, var det at der igen var
noget utilfredshed med reglerne for klubskifte og udenlandske svømmere. Vi vil derfor igen
kigge på, om der skal justeres i reglerne i forhold til dette mesterskab.
Året 2012 er også året hvor vi gennemfører en forsøgsordning med ekstra økonomisk
tilskud til arrangører af nationale mesterskaber. Økonomien sikres gennem en øremærket
øgning af licensen i år. Det er på nuværende tidspunkt svært at afgøre i hvor stor grad
denne forsøgsordning har bidraget til at de arrangerende klubber har meldt sig, så vi vil
gerne afsætte lidt tid på dette møde til en diskussion om dette forsøg. Vi har også hørt at
ikke alle kender til ordningen selvom information har været uddelt i klubkasser ved
stævner, har stået flere steder på hjemmesiden og har været i Svøm Update. Hvis det er
rigtigt, at informationen ikke er kommet ud, så vil vi rigtig gerne have jeres råd og
vejledning til at gøre den del bedre. Selve ordningen betyder jo at mange klubber ved bare
at holde et nationalt mesterskab, kan få en ret betragtelig økonomisk hjælp til deres bedste
svømmere og deres aktiviteter.
Under Danish Open var der jo både fint og glædeligt besøg. Ikke bare af de kongelige,
men også af Morten Kjær. Vi var mange der var glade for at se Morten igen og vi er også
glade for at han lige så stille er begyndt at arbejde igen.
Sidst men ikke mindst skal der lyde en stor tak til alle der bidrager til den gode stemning i
svømmehallerne – det gælder alle fra den mindste svømmer over den engagerede
træner/leder/official til den begejstrede familie, der kommer og kigger på. Uden jer og jeres
ideer var det ikke værd at være i Svømmesektionen – tak for det.

Beretningen blev taget til efterretning.
3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen
Bilaget er udsendt med indkaldelsen til dette møde.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at disse handleplaner og målsætninger slutter med
årets udgang.
Den nye Sportsafdelingen vil fremadrettet udarbejde målsætninger og handleplaner.
Målsætning og handleplan blev taget til efterretning.
4. Orientering om sektionens regnskab og budget
Kjeld Egebo fremlagde regnskab og budget for svømmesektionen. Det gav ikke anledning
til bemærkninger.
Regnskabet og budgettet blev taget til efterretning.
Powerpoint bilag vedlægges referatet
5. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag.
6. Øvrige emner til drøftelse
Kravtider til mesterskaber v/Jan Hansen
Jan Hansen, Svømmesektionen fremlagde modellen for nye kravtider til mesterskaber.
Jens-Christian Iversen: Betyder det færre eller flere deltagere? Jan Hansen svarede, at
det gerne skulle betyde det samme antal deltagere, men en større udligning på antal
deltagere i de enkelte discipliner.
Powerpoint bilag vedlægges referatet.
Implementering af Svømmeplan 2016 v/Jes Gydesen
På generalforsamlingen den 28. april blev fusionen besluttet, det betyder at
svømmesektionen pr. 1. januar 2013 er en del af sportsafdelingen, med sportschefen som
leder.
Forretningsordenen bibeholdes men skal revideres og derefter godkendes af bestyrelsen.
Der er lagt op til følgende udvalg i sportsafdelingen; et stævneudvalg, et dommerudvalg og
et mastersudvalg.
Der vil endvidere være et årligt områdemøde.
Ansættelse af sportschef er i gang, og varetages Dansk Svømmeunions direktør
derudover skal der ansættes en landstræner samt en cheftræner til det Nationale
Trænings Center. Endelig skal der ansættes en Assistenttræner på det Nationale
Trænings Center.
Lars Sørensen fortalte, at arbejdsgruppen efter sommerferien vil igangsætte et minutiøst
analyse arbejde af arbejdsgange og opgaver som for nuværende ligger i

svømmesektionen og blandt de tilknyttede sagsbehandlere. Dette sker for at sikre at alle
opgaver også bliver varetaget fremadrettet.
Lise Møller, nuværende leder af svømmesektionen har sagt ja til at forsætte året ud.
Powerpoint bilag vedlægges referatet.
Forsøgsordning med økonomisk tilskud til arrangører af nationale mesterskaber 2012.
Har ordningen motiveret dig som klub til at søge et mesterskab?
Jesper Harder, Herning: Det har motiveret Esbjerg til at søge DM til sommer 2012.
Denise Bakholm, Ålborg svømmeklub: Vi søger gerne, da det sparer os for økonomi til
transport.
Stig, KVIK Kastrup: Det er transporten der er dyr for os
Thomas Mårtensson, Jyllinge Svømmeklub: Ordningen har ikke nødvendigvis motiveret os
da vi har kommunen som tilskudsgiver.
Danielle Keller, OSK: Vi har den helt klare holdning at vi bør bidrage til fællesskabet,
derfor søger vi. Det økonomiske tilskud er ikke afgørende, men det er med til at betale det
arbejdet som de frivillige lægger i det.
Knud Jørgensen, AGF: For os er det et spørgsmål om hvilke faciliteter vi har til rådighed
og tilskud vil være motiverende for at søge.
Lars Frederiksen, Næstved: Det er en motivationsfaktor for at klubberne siger ja til
mesterskaber, men en anden udfordring er manglen på frivillige.
Peter Vang, Farum Svømmeklub: Muligheden for økonomisk tilskud gør det interessant for
Farum. Efterlyser en mere synlig oversigt over faciliteter som er egnet til afholdelse af
mesterskaber, incl. overnatning og forplejning af svømmere.
Skal ordningen udvides? – hvordan?
Denise Bakholm, Ålborg Svømmeklub: Vi vil gerne at ordningen udvides
Knud Jørgensen, AGF: Lad os afvente og se hvordan den fungerer før vi udvider
Hvordan kan vi udbrede kendskabet til ordningen?
Jesper Harder, Herning: Det skal nævnes hver gang der er lejlighed til det, ved stævner, i
nyhedsbreve, på hjemmesiden ect
Lone Olczyk, Allerød Sigma: Havde ønske om en nødpulje til stævner hvor leje af hallen
ikke hænger økonomisk sammen for klubben.
Der var et ønske om, at fordelingen mellem øst og vest stævner fordeles mere jævnt
Jens-Christian Iversen samlede op på tilbagemeldingerne og havde hæftet sig ved, at:
 Der er tilfredshed med ordningen
Der var enighed om at ordningen er en forsøgsordning indtil andet bliver besluttet.
 Ordningen bør være mere synlig og udbredes bedre.
 Der ikke var ønske om udvidelse af ordningen p.t.
 Der var et ønske om at bruge puljen/restpuljen til at leje vand.
 Der var et ønske om en bedre geografisk fordeling af stævnerne øst og vest.
 Der bør ske en hurtig feedback til de ansøgende klubber af hensyn til evt. aflysning
af haller.

7. Valg af Sektionsleder
Sektionslederen er også formand for Mesterskabsudvalget indtil 31. december 2012.
Herefter er Svømmesektionen med tilhørende udvalg underlagt sportschefen.
Vælges for 1 år. Lise Møller er villig til genvalg.
Lise Møller blev valgt.
8. Valg af øvrige medlemmer til sektionens ledelse samt udvalg
Alle valg er for 1 år. Med virkning fa 1. januar 2013 er alle underlagt sportschefen.
a) Valg af leder af Mastersudvalget
Vælges for 1 år. Dorte Mathiesen afgår efter tur og er ikke villig til valg.
Mastersudvalget indstiller Helen Haas til valg.
Helen Haas blev valgt.
b) Valg af 3 medlemmer til Mesterskabsudvalget
Der skal vælges 3 medlemmer.
Connie Florin og Peter Møller Nielsen er begge villig til genvalg for 1 år. Der er herudover
1 vakant plads. Mesterskabsudvalget opfordrer alle interesserede til at opstille.
Der er indkommet 2 kandidater til udvalget:
Lone Lagerbon, Hillerød svømmeklub
Klaus Kobberø Hausgaard, Thisted svømmeklub
Der har tidligere været præcedens for at mesterskabsudvalget kan supplere sig selv og
svømmesektionen anbefaler derfor at alle 4 vælges.
Connie Florin, Peter Møller Nielsen, Lone Lagerbon, Klaus Kobberø Hausgaard blev valgt.
c) Valg af 3 medlemmer til Dommerudvalget
Der skal vælges 3 medlemmer for en periode af 1år.
Jens Falkenberg, Poul Stougaard og Lars Mejer Frederiksen er alle villige til genvalg.
Jens Falkenberg, Poul Stougaard og Lars Mejer Frederiksen blev valgt.
d) Valg af 1 medlem til Mastersudvalget
Der skal vælges 1 medlem for en periode af 1 år.
Der er ikke nogen forslag til udvalget.
Mastersudvalget består fremover af leder Helen Haas samt Mark Vogel.

9. Eventuelt
Arrangører til kommende mesterskaber
Jens-Christian Iversen fremlagde oversigten over stævner for 2012 og 2013 og efterlyste
især arrangører til de manglende stævner i 2012. Deadline for ansøgninger til 2013 er den
16. maj 2012.

Birgitte Schmidt, Gentofter svømmeklub: Det kan være et problem for nogle klubber da
haltimer først bliver tildelt efter deadline den 16. maj.
John Larsen, Ålborg svømmeklub: Anbefaler at man går i dialog med sin kommune i
forhold til afholdelse af store mesterskaber.
Jan Hansen, Køge svømmeklub: I Køge har vi sammen med kommunerne lavet aftaler 3
år frem i tiden for mesterskabsafholdelse.
Lars Sørensen, eliteafdelingen: Der er et ønske om at lave så lange tidshorisonter som
muligt, men de internationale mesterskaber kan blive flyttet rundt i sidste øjeblik og det
holdt op imod vores bestemmelse om at senior og juniormesterskaber skal ligge i relation
til de kommende stævner af hensyn til kravtider, kan give udfordringer.
Knud Jørgensen, AGF: Vi bør gå i dialog med kommunerne og presse dem for en
langsigtet planlægning
Peter Vang, Farum svømmeklub: Tager opfordringen med tilbage til klubben og vender
tilbage til udvalget.
Peter Vang spørger videre om der bliver arbejdet aktivt for at få klubber til at tage
stævnerne? Hvortil Jan Hansen, svømmesektionen svarer; ja - det bliver der og opfordre
samtidig klubberne til at gå sammen om at arrangere stævne.
Øvrige emner under eventuelt:
Det var et gennemgående ønske om, at hjemmesiden så hurtigt som muligt bliver ajourført
og at links bliver tilrettet.
Lars Nielsen, Vejle svømmeklub ærgrer sig over at der ikke er flere klubber tilstede, er det
noget vi kan gøre noget ved?
Jan Hansen, Svømmesektionen reflekterede og mener at det måske kan skyldes at rigtig
mange klubber har frekventeret klubmøderne om den nye svømmeplan.
Knud Jørgensen, AGF: Kan man forestille sig at den eventuelle overskydende pulje som
ikke bliver brugt som økonomisk kompensation til arrangerende klubber, kunne overføres
til elitearbejdet? Hertil svarer Jens-Christian Iversen, at det ikke er muligt i 2012. Fra 1.
januar 2013 ligger ansvaret hos sportschefen.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og lukkede områdemødet.
Jens-Christian Iversen takkede dirigenten og overrakte en vingave.

Lene Madegaard
referent

