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Referat 

Dansk Svømmeunions Generalforsamling 2020 

Dato: 12. september 2020 

Mødetidspunkt: 9:00 – 12:00 

Mødested: Idrættens Hus, Gunnar Nu Salen, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

Dirigent: Jesper Dalsgaard  

Referent: Charlotte Bistrup 

 

 
Nr. Punkt + evt. underpunkt Kommentar 

1. Valg af dirigent Formand Lars Jørgensen (LJ) bød velkommen til hele forsamlingen, som var fysisk til stede i salen. I 2020 en noget 
mindre forsamling end den plejer at være. Desværre har corona-restriktioner gjort, at generalforsamlingen dels er blevet 
flyttet fra april til september, og forsamlingsforbuddet er sat til maksimalt 50 personer. Det er tiden, vi lever i – men nu er 
det vigtigt for alle at få formalia på plads.  
 
LJ bød velkommen til Thomas Bach fra DIFs bestyrelse – og til alle dem, som fulgte med virtuelt ved livestreaming. Der 
var 88 unikke brugere. 
 
Alle dialogmøder – både fredag og lørdag – er blevet udskudt. Nærmere information vil komme fra de enkelte 
afdelinger/discipliner. 
 
LJ bad herefter alle om at mindes personer fra SvømmeDanmark, som er gået bort siden sidst, vi var samlet.  
Se listen her. 
 
Lyt til ovenstående i lydfil fra 1:36. 
 

https://www.svoem.org/_files/gf2020/punkt1_personerskalmindes.pdf
https://www.svoem.org/_files/gf2020/lydfilfragf2020.mp3
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Herefter skulle der vælges dirigent. Bestyrelsen havde foreslået Jesper Dalsgaard, som igennem mange år har hjulpet 
SVØM med at komme godt igennem generalforsamlingen – og da ingen andre ønskede dette hverv, blev JD valgt.  
 
JD takkede for valget – og kunne tilkendegive, at generalforsamlingen på trods af mange bump på vejen – var varslet 
korrekt. 9 klubber var repræsenteret i salen – hvilket gav 47 stemmer i alt. Stemmetællere var Marianne Hansen og 
Sanne Skousen Holm – under ledelse af JD. 
 

2. Dansk Svømmeunions Årsberetning Den mundtlige beretning blev fremlagt til orientering ved formand Lars Jørgensen.  
Læs nedenfor – eller find i lydfil fra 8:27. 
 
Sikke en tid vi lever i!  
At skulle fremlægge en mundtlig beretning, der oprindeligt blot skulle vedrøre året 2019, synes meget underligt i dag – 
hvor vi er så langt henne på året 2020. Vi skulle have holdt vores generalforsamling i april. Men det satte COVID-19 en 
stopper for. Alle planlagte større aktiviteter blev aflyst på stribe. Vi har alle mærket konsekvenser af COVID-19 - det er 
en alvorlig virus. Derfor har vi også i hele perioden forsøgt at passe godt på hinanden og fulgt de anvisninger, som vi har 
modtaget fra såvel Christiansborg som fra sundhedsmyndighederne. Og det gør vi stadig. Jeg vil senere i min mundtlige 
beretning vende tilbage til emnet, som har haft mærkbare konsekvenser - herunder ikke mindst økonomiske - for os alle.   
 
Kort før vi blev ramt af COVID-19 havde et andet alvorligt emne ramt dansk svømmesport hårdt. Jeg tænker her på de 
konsekvenser, der fulgte efter DR-dokumentaren ”Svømmestjerner under overfladen”, som blev bragt i april 2019. En 
undersøgelse foretaget af Kammeradvokaten hen over sommeren, efteråret og vinteren 2019 kulminerede med 
fremlægning af rapportens konklusioner på et pressemøde den 7. februar 2020. Det var ikke nogen god dag for dansk 
svømmesport. Også dette vil jeg vende tilbage til. 
 
På grund af de førnævnte ting, synes meget af det, som året 2019 også bød på, umiddelbart at være meget langt væk. 
For året var jo usædvanligt på nogle områder, men på andre områder blev vores planer opfyldt fuldt ud. Og det glæder 
jeg mig til at vende tilbage til om lidt. 
 
Og så vil jeg lige genopfriske hukommelsen og minde om, at året 2019 startede med, at vi fik Lotte Friis optaget i 

Sportens Hall of Fame i 2019. Det kan vi alle sammen med god grund være stolte over. 

 
Men, som I nok fornemmer, vil min mundtlige beretning komme til at berøre både 2019 og 2020. 
 

https://www.svoem.org/_files/gf2020/lydfilfragf2020.mp3
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Kammeradvokatens undersøgelse: 
Jeg vil begynde med advokatundersøgelsen, der fulgte i kølvandet på DR’s dokumentar ”Svømmestjerner under 
overfladen”, der blev bragt i april 2019. Dokumentaren handlede om dansk elitesvømning i perioden fra 2001 frem til 
2013. Vi berørte også sidste år dokumentaren på vores generalforsamling - suppleret med oplæg fra vores 
Sportsafdeling. Og i forbindelse med vores nytårskur i januar gav vi ligeledes en ret detaljeret fremlægning af hele 
forløbet, sådan som vi i unionens ledelse havde oplevet det. Og endelig, i den aktuelle skriftlige beretning, som I alle har 
haft adgang til i længere tid, indgår der også en redegørelse for forløbet dér. Derfor vil jeg ikke her gå ned i detaljer, men 
i stedet berøre emnet mere overordnet.  
 
Men først lige forløbet sat ind i en tidsmæssig ramme: 
I forlængelse af dokumentaren, som blev bragt den 22. april sidste år, valgte DIF og Team Danmark i samråd med 
Kulturministeriet i maj 2019 at iværksætte en uvildig undersøgelse af forholdene for elitesvømmere i Dansk 
Svømmeunion i perioden 2001 og frem til i dag. Undersøgelsen blev foretaget af Kammeradvokaten. Undersøgelsen 
blev afsluttet og fremlagt på et pressemøde den 7. februar 2020.  
 
Vi havde i perioden 2003-2012 to internationale profiler, Mark Regan og Paulus Wildeboer, ansat som landstrænere i 
forlængelse af hinanden. Det var en stor omvæltning for dansk landsholdssvømning at arbejde med disse to 
internationale trænerkapaciteter. Vi må erkende, at vores daværende sportslige ledelse havde svært ved at tøjle disse to 
trænere, og at det desværre fik negative konsekvenser for nogle unge mennesker på det tidspunkt. 
 
Episoderne, der blev fremlagt i forbindelse med dokumentaren, var og er rigtig ærgerlige for dansk svømning og for 
dansk eliteidræt. Men de skabte naturligt også grobund for en refleksion og en selvransagelse i vores ledelse, og vi har 
siden DR’s udsendelse blandt andet koncentreret os om at vise omsorg for og opbakning til de atleter, der har stået frem 
og fortalt deres historie, som vi ikke kendte til i forvejen. De oplevelser, som de medvirkende svømmere i dokumentaren 
kunne fortælle, at de havde haft, ligger langt fra det værdigrundlag, der er i dansk svømning. Igennem hele forløbet – og 
også i forbindelse med pressemødet den 7. februar 2020 – har vi sagt undskyld til de svømmere og andre tilknyttet 
dansk landsholdssvømning, der har oplevet den helt uacceptable træneradfærd, vi har hørt om. 
 
Når man går til idræt – og det gælder også svømning – så handler det om at være en del af et fællesskab, at bevæge 
sig, at udvikle sine kompetencer – og først og fremmest at have det sjovt. Det er det, idrætten skal stå for. Dansk 
Svømmeunions elite- og landsholdsarbejde er et helt andet sted i dag. Det mener vi også, at Kammeradvokatens rapport 
bekræfter. Siden 2013 har vi haft en anden sportslig ledelse og andre landstrænere på bassinkanten. 
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Vi har siden 2013 - og ikke mindst i sidste halvdel af 2019 og i begyndelsen af 2020 - indført en lang række ting, der 
handler om fortsat at forbedre trivslen i dansk landsholdssvømning. I den skriftlige beretning side 7 fremgår en liste af 
eksempler herpå. Personligt må jeg indrømme, at det føles rigtig godt at se hvor meget, der arbejdes på området i dag. 
Der gøres en stærk indsats i vores Sportsafdeling. 
 
Trivsel er en helt afgørende forudsætning for, at man som svømmer – eller træner for den sags skyld – kan bidrage til 
velfungerende træningsmiljøer, der skaber sportslig og menneskelig udvikling. I august måned har vi i SVØM´s 
bestyrelse godkendt den fremtidige sportslige strategi for svømningen - og ved præsentationen hos Team Danmark var 
direktør Lone Hansens kommentarer blandt andet, at ”den var outstanding”. Der laves et meget stort, visionært og flot 
stykke arbejde i Sportsafdelingen. 
 
Kammeradvokatens rapport og konklusioner førte til, at bestyrelsen sammen med vores mangeårige direktør, Pia 
Holmen, besluttede, at Pia skulle stoppe som direktør for Dansk Svømmeunion.  
 
Hele forløbet fra foråret 19 til foråret 20 har været hårdt for vores ledelse og for vores medarbejdere og frivillige – og ikke 
mindst vores svømmere. Jeg vil gerne takke alle for en dedikeret indsats. Vi har sammen fået igangsat en lang række 
initiativer – lige fra forskning og strategier til mere praktiske initiativer – der skal sikre, at den slags hændelser, vi har hørt 
om, ikke sker igen. Der skal være ordentlige forhold for alle i vores elskede idræt – også de, der kæmper for medaljer til 
Danmark.  
 
Politisk program: 
Det naturlige fundament for vores politiske program er vores værdigrundlag. Her har vi været i gang med en ny proces 
omkring vores værdier og vores vision og mission. Flere af jer har været involveret i arbejdet i forbindelse med 
nytårskuren sidste år. Og vi var kommet langt med arbejdet, da førnævnte advokat-undersøgelse bremsede processen 
hen over sommeren 2019. Derfor er vi ikke i mål endnu. Men vi starter processen op igen, når vores fremadrettede 
ledelse er på plads. 
 
Vores nuværende politiske program udløber ved udgangen af 2020, så i forhold til den aktuelle beretning, som vedrører 
2019, har vi stadig tid til at afslutte ting i forhold til programmet. Det er fint. Og vigtigere endnu, så lykkes vi med de ting, 
som vi har sat os for i det aktuelle politiske program.  
 
Selvom vi ikke endnu er i mål med visionsarbejdet, har vi valgt at påbegynde processen med det kommende politiske 
program. Det mener vi godt, at vi kan, selvom vi ikke har værdigrundlaget endeligt på plads endnu. Vi har allerede en 
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god fornemmelse for retningen af det kommende værdigrundlag, og vi er sikre på, at vi ikke ændrer radikalt ved det 
nuværende fundament. Så på den måde giver det god mening, at vi nu kaster os over indholdet til det, der skal blive 
vores kommende politiske program. 
 
I den sammenhæng skal jeg også lige nævne, at vi som tidligere har valgt at følge DIFs cyklus i forhold til udvikling af det 
politiske program. Det giver god mening og sammenhængskraft.    
 
Medlemstal: 
Lige siden 2008 har vi hvert år kunnet konstatere medlemsfremgang som samlet union. Og denne flotte kurve, den er 
fortsat også i 2019. Med en fremgang på 3.193 medlemmer er vi nu i alt 193.170 medlemmer. Hvor er det stærkt. Endnu 
engang viser I/vores medlemsklubber, at I har gang i en masse gode og interessante tilbud til medlemmerne. Det skal I 
have stor tak for. Det er flot, som I løfter i klubberne. I har grund til at være stolte af jer selv og hinanden. Med 
fremgangen er vi fortsat det tredjestørste specialforbund under DIF. DBU er naturligvis størst med knap 330.000 
medlemmer. Så følger Danmarks Gymnastik Forbund, der nu har passeret 200.000 medlemmer. Generelt viser 
medlemstallene hos DIFs medlemmer flot fremgang i 2019. Det samlede medlemstal i DIF-idrætten er nu på 1.992.610. 
Det er det højeste medlemstal nogensinde. 
 
Bevæg dig for livet – svømning: 
Overordnet set er Bevæg dig for livet et samarbejde mellem DIF, DGI, Nordea Fonden og TrygFonden, hvor fokus er på 
motion, sundhed og livskvalitet – og formålet er at få flere danskere til at bevæge sig. 
 
I svømmeregi bakker vi naturligvis op om visionen og har sammen med DGI Svømning påbegyndt et samarbejde 1. 
januar 2019. Vores fokus er at skabe vækst og udvikling i de lokale svømmeklubber. Vi vil tiltrække nye medlemmer og 
sætte endnu mere fokus på de voksne motionister. Og vi er kommet flot fra start i 2019. Det skyldes også at vi, sammen 
med DGI, har ansat to medarbejdere, som har tilført projektet flere ressourcer. Det betyder, at vi har fået projektet godt 
på plads rent strategisk, vi har fået etableret kommunikationskanaler og fået opbygget et solidt netværk. De måltal, som 
vi i 2019 havde sat os i forhold til Bevæg dig for livet – svømning, har vi stort set nået.  
 
Blandt de initiativer, som vi sammen har søsat, vil jeg blot lige nævne crawlfit, som er målrettet voksne motionister. Med 
crawlfit ønsker vi at styrke danskernes svømmefærdigheder, så flere får lyst til at svømme - både i åbent vand, som vi 
har gjort rigtig meget ud af denne sommer - og i den lokale svømmeklub. Her har vi udviklet nogle fine og let tilgængelige 
programmer, som kan benyttes af såvel begynderen som den øvede. Hvis I ikke allerede kender hjemmesiden 
crawlfit.dk, så kan jeg varmt anbefale jer at tage et kig der. 
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Det bliver spændende at følge Bevæg dig for livet-projektet fremadrettet og se, hvor mange voksne vi kan aktivere 
gennem svømning og vandidræt over hele landet. 
 
Når vores samarbejde med DGI her opleves rigtig godt, skyldes det uden tvivl, at vi i forvejen har et godt kendskab til 
hinanden via flere års samarbejde omkring uddannelser. Vi ved, hvad vi hver især står for, og hvor vores snitflader 
ligger. Det får samarbejdet til at glide meget bedre, og vi kommer til at optræde sammen som en styrket fælles enhed på 
Bevæg dig for livet- projektet. Det er dejligt at se. 
 
Samarbejdet med TrygFonden omkring Respekt for vand: 
Sammen med TrygFonden har vi i mere end 20 år haft fokus på at skabe gode rammer for at fremme 
svømmefærdigheder, livredning og vandsikkerhed i Danmark. Jo flere svømme- og livredningsfærdigheder vi kan være 
med til at skabe i Danmark, des højere vandsikkerhed for alle. 
 
I de seneste år har vi udbygget samarbejdet med en fælles mission om at skabe ”Respekt for vand”, som inkluderer, at vi 
alle skal kunne svømme og redde os selv og andre. Vi vil meget gerne have det udbredt som en folkesag, hvor vi vil 
møde livredningen helt naturligt inden for de primære vandarenaer: Stranden, svømmehallen, svømmeklubben og 
skolen. 
 
Grundlæggende er det vores – og TrygFondens – ambition at sikre, at alle lærer at svømme. Der er desværre mange 
danskere, som ikke kan svømme – og det gælder både børn og voksne. Derfor vil vi fortsat have et stort fokus på, at alle 
skal lære at svømme, så alle bliver bedre i stand til at redde sig selv. 
 
I 2019 udgav vi i samarbejde med Syddansk Universitet en rapport, som viser, at kun 79 procent af alle danske 
skolebørn modtager skolesvømning - så her har vi klart en udfordring at arbejde videre med. Parallelt hermed har vi 
også i 2019 igangsat en proces sammen med blandt andet Professionshøjskolerne, hvor vi via workshops ønsker at nå 
frem til en anbefaling af revidering af svømmelæreruddannelsen. Vi har en klar interesse i at skulle ud på skolerne og 
dermed være en central del af dagsordenen dér. 
 
Flere klubber har taget livredning til sig og har det nu med som en del af undervisningen i eksempelvis svømmeskolen. 
Nogle af jer udbyder også hold med livredningsaktiviteter. Hertil har vi enkelte egentlige livredningsklubber som medlem i 
dag. Den udvikling ser vi på med glæde. For vi har uændret et stort ønske om at opbygge en egentlig ”livredningskultur” i 
Danmark. Og med det mener vi blandt andet, at der skal skabes mange flere livredningsaktiviteter og tilbud i klubber og 
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grundskoler, og vi skal styrke livredning som en del af blandt andet Svømningens Grunduddannelse - og i det hele taget 
udbyde uddannelser og kurser i livredningsaktiviteter.      
 
Det er et stort område at arbejde med. Og ting tager tid. Men vi arbejder fortrøstningsfuldt med projektet og ser, at der 
sker mange spændende ting løbende, ligesom interessen for livredning i klubberne også vokser. 
 
2019 var også året, hvor vi i ni svømmehaller, som et test-forsøg, lancerede et nyt mini-livreddertårn med udstyr til at 
lege og træne livredning i. På sigt er det vores håb at få disse livreddertårne ud i en lang række svømmehaller, så 
tårnene også kan være med til at udvikle en livedderkultur herhjemme. Tilbagemeldingerne fra testanlæggene er 
positive. Brugerne i hallerne har været meget glade for muligheden for at kunne lege og træne livredning.  
 
Det er en glæde for mig at kunne fortælle, at vi netop har underskrevet en ny samarbejdsaftale med TrygFonden, der 
løber frem til og med 2023. Med aftalen kan vi fortsætte arbejdet med at nå vores fælles målsætninger om, at alle skal 
lære at svømme, og at vi får udviklet en livredderkultur, der sikrer, at budskabet om respekt for vand, når ud i alle kroge 
af landet. 
 
Jeg vil her gerne sige tak til TrygFonden for vores altid gode samarbejde. Det glæder os meget, at vi endnu engang har 
forlænget vores aftale. Vi har stadig mange ting, som vi gerne vil ud over rampen med. Og med den nye aftale på plads, 
får vi atter rum til at arbejde strategisk og målrettet på en række forskellige spor, som vi nu er blevet enige om for en 
kommende periode. Tak for det. 
 
Disciplinerne: 
I forlængelse af vores høje prioritering af arbejdet med at opbygge en stærk livredderkultur, er det en stor fornøjelse at 
tænke tilbage på DM i Havlivredning, som blev afholdt i august 2019 i Rødby. Her afholdt den lokale arrangør Lolland 
Falster Livredderklub sammen med unionens livredningsudvalg et virkelig flot stævne med deltagelse af ikke mindre end 
117 seje atleter i alderen 8 til 50 år. 14 klubber deltog. Aldrig før har vi haft så mange klubber tilmeldt, og aldrig før har vi 
haft så mange deltagere til et DM i Havlivredning. Sådan noget er med til at gøre en forskel i forhold til at turde håbe på, 
at vi nok skal lykkes med at få opbygget en egentlig livredderkultur i Danmark. Ros til Lolland Falsters Livredderklub for 
en formidabel indsats.  
 
I starten af 2020 gjorde udspringeren Martin Bang Christensen iøjnefaldende flot figur ved en række internationale 
stævner i disciplinen 10 meter tårn. Ved FINAs Grand Prix stævne i Madrid formåede Martin at slutte på en samlet 
femteplads ud af 23 deltagere. Ugen efter deltog Martin så ved FINAs Grand Prix stævne i den tyske by Rostock. Her 
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lykkedes det også for Martin at gå hele vejen til finalen - og sluttede på en samlet sjetteplads. Men vigtigere endnu, så 
formåede Martin at opnå i alt 411,35 point i semifinalerne - og med den score, havde Martin kvalificeret sig til World Cup 
og til EM. 
 
World Cup stævnet var stedet, hvor der skulle kæmpes om mulig deltagelse ved OL i Tokyo. Så langt var Martin nået…. 
OL-drømmen levede uden tvivl hos vores danske udspringer - og den levede helt sikkert også hos mange af os andre. 
Desværre kom COVID-19 i vejen og satte en stopper for både World Cup og – måske – en dansk deltagelse i udspring 
ved OL senere på sommeren. Nu håber vi - og arbejder ud fra - at World Cuppen afholdes forår 2021, og at Martin 
lykkes med at komme videre til OL der, hvilket i så fald vil være første gang i over 40 år, at vi har en dansk herre med til 
OL på tårn. Sidste gang var til OL i 1980 med deltagelse af Claus Thomsen. 
 
Martin nåede imidlertid at vise os alle en flot sportslig udvikling i foråret 2020, før coronaen kom på tværs af alting. Stor 
ros til Martin for sine resultater. Det giver os fornyet håb om OL-deltagelse i udspring ude i fremtiden. Jeg glæder mig til 
at følge Martin i tiden, der kommer. Og måske hans udvikling kan være grobund for flere danske udspringeres tro på, at 
de også kan nå rigtig langt med deres sport. Det stiller store krav, men det kan altså lade sig gøre. Det har Martin bevist. 
 
COVID-19: Hele samfundet blev ramt – også SvømmeDanmark: 
Man kan roligt sige, at COVID-19 i foråret 2020 ramte hele SvømmeDanmark med en styrke, som ingen i sin vildeste 
fantasi havde kunnet forestille sig. Alle blev vi væltet omkuld, og som ugerne gik, tegnede der sig et tungt og dystert 
billede af, hvor forfærdelige konsekvenser en lille virus kunne have for vores elskede foreningsliv og alt, hvad vores 
foreninger og klubber står for. 
 
Vi har valgt under hele forløbet frem til nu at køre et tæt parløb sammen med DIF, der har haft og har adgang til de 
bonede gulve for at tale vores sag. Det betyder ikke, at vi ikke selv også har ageret aktivt på forskellig vis. Vi har 
kontaktet idrætsordførere og klædt dem på med stærke argumenter for at genåbne svømmehallerne i fase tre fremfor 
fase fire. Og vi har kørt kampagner på de sociale medier, hvor vi har udtrykt et brændende ønske om at komme tilbage i 
vandet. Og vi har udnyttet vores egne forbindelser og netværk, alt hvad man kan, for at trænge igennem. Heldigvis gik 
vores ønske om at få genåbnet svømmehallerne i fase tre i opfyldelse.  
 
Der er fortsat restriktioner at følge. Og vi ved, at I rundt omkring i klubberne forsøger på bedste vis at udtænke gode 
løsninger, så flest mulige kan få glæde af den vandtid, I har til rådighed. Vi har alle fået hårde økonomiske knubs i 2020. 
Vi har alle mistet indtægter på grund af aflyste stævner, festivals eller andet, hvor vi normalt forventer at tjene penge. I 
unionsregi har vi udover aflyste stævner og mesterskaber også mistet store indtægter blandt andet på aflysninger inden 
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for vores kursusvirksomhed.  
 
I Dansk Svømmeunions administration har vi i den periode, hvor det har været muligt at hjemsende medarbejdere på 
lønkompensation, valgt at benytte os af denne hjælpepakke. Så vi har i hele perioden haft næsten halvdelen af 
medarbejderstaben hjemsendt. Det er mange hænder, som har manglet i huset. Men vi har, som alle andre, været nødt 
til at benytte os af de hjælpepakker, der har været stillet til rådighed. Alternativet ville med stor sandsynlighed være 
afskedigelser af medarbejdere. Vi håber, at vi med udnyttelsen af lønkompensationsordningen - foruden brug af andre 
hjælpepakker - kan holde skindet på næsen og komme ud på den anden side i hel stand. Der er dog ingen tvivl om, at vi 
ser ind i et stort økonomisk underskud. 
 
Vi er alle blevet udfordret maksimalt – og det gælder både som klub, som union og også som atlet. Her tænker jeg især 
på det udsatte OL. Mens håbet fortsat levede, forsøgte vi at finde løsninger for den lille gruppe, som udgør Danmarks 
stærkeste svømmere – og hermed også de svømmere, som vi håbede på fortsat skulle deltage ved OL i 2020. Det 
handlede om ”det muliges kunst”. Og her måtte DIF og Team Danmark helt forbi statsministeriet for at få grønt lys. Og 
det fik vi. Det løste ikke træningsproblematikken, og vi ved godt, at mange øvrige svømmere naturligvis var skuffede 
over, at de ikke kunne komme i vandet. Men som sagt var det det muliges kunst, og det gav trods alt en lille gruppe af 
verdensklasse atleter en mulighed for at skadesforebygge kroppen. Og så endte det hele jo desværre med, at OL blev 
flyttet et år frem.    
 
Enkelte lyspunkter har der heldigvis også været i perioden. Vi har opdaget, at vi kan mødes digitalt - endda med rigtig 
mange deltagere - og have tæt løbende dialog. Jeg tror, at vi kommer til at se meget mere af den slags fremover. Og det 
ser jeg frem til. Det er selvfølgelig ikke alle, der kommer til orde på disse møder, men mit indtryk er alligevel, at vi her har 
ramt en kommunikationsform, som kan styrke vores organisation og bringe os tættere på hinanden. 
 
Vi har holdt i alt tre digitale stormøder, som hver især har samlet omkring 200 deltagere (det sidste med omkring 250). 
Og vi har efterfølgende fået meget ros for disse møder. Jeg vil i den forbindelse gerne rette en stor tak til jer alle, der har 
deltaget i disse møder. Det har været vigtigt for os at have den dialog med jer om de udfordringer, der har presset sig på 
løbende i perioden. 
 
Et lyspunkt i perioden har også været, at det lykkedes for mange af jer at afholde AquaCamps i sommer. Cirka 4.000 
børn har deltaget i en AquaCamp sammen med kammerater et eller andet sted i landet. 
 
Det har også været en glæde for os, at vi fik grønt lys fra Rigspolitiet til at uddanne livreddere, så vi kunne bemande 37 
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livreddertårne denne sommer med TrygFonden Kystlivrednings kompetente livreddere.  
 
Vi kan ikke spå om fremtiden, men vi forudser, at efteråret fortsat vil være præget af et aktivitetsniveau, som bliver nødt 
til at være tilpasset vores økonomi. Hvordan det mere konkret vil komme til udtryk, er det for tidligt at sige noget om nu, 
men vi må alle forvente, at de kommende måneder også vil være kraftigt mærkede af situationen med COVID-19. 
 
Jeg vil her gerne rette en stor tak til alle klubber og medlemmer i klubberne for jeres måde at ranke ryggen på og den 
måde, I har udvist en tro på og et håb om, at vi nok skulle klare os gennem krisen - selv når det så sortest ud. I har 
kæmpet, og I har holdt fast - og I har ledt efter selv de mindste mulige løsninger i en mørk tid. Tak for det. Tak, fordi I 
stadig er her. Og tak til alle de loyale medlemmer, som har bakket op om - og fortsat bakker op om - hver enkelt klub og 
derved skaber sammenhold i en tid, hvor der er allermest brug for det. 
 
Og endelig vil jeg også sige jer tak for, at I har taget vores udsendte retningslinjer til jer og forsøgt på bedste vis at 
indrette jer og jeres aktiviteter ud fra disse. Det er utrolig vigtigt,at vi i SVØM kan vise, at vi har ”orden i eget hus” og kan 
håndtere en sådan situation på en professionel og ordentlig måde. I har alle i sandhed udvist et stort samfundsansvar.  
 
Jeg vil også sige tak til DIF for at have kæmpet vores sag på de bonede gulve. Og tak til de kommuner, som har hjulpet 
os med at få vores TD-støttede elitesvømmere i vandet. Jeg ved, at der er flere, der her uden tvivl bør takkes. For vores 
organisation er jo flettet tæt sammen med det øvrige samfund på forskellig vis. 
 
Året 2020 begyndte ellers fantastisk: 
Året 2020 begyndte ellers rigtig godt for os i forbindelse med DR’s TV-gallashow Sport 2019 i Hernings Jyske Bank 
BOXEN den 4. januar. Her blev svømmeren Tobias Bjerg nemlig kåret som BESTSELLERs Olympiske Håb 2019. En flot 
og bestemt også velfortjent hæder. Tobias må siges at have haft sit gennembrud i 2019, hvor han kvalificerede sig 
til VM på langbane og var blot en omsvømning fra at komme i finalen på 50 meter brystsvømning. Og ved EM på 
kortbane i december satte Tobias ny nordisk rekord på samme distance. Tobias var - og er - desuden dansk 
rekordholder på 100 meter brystsvømning. 
 
Dagen efter den flotte anerkendelse var Tobias på besøg ved Dansk Svømmeunions årgangssamling i Herning, hvor 
han delte ud af sine erfaringer og oplevelser. Han tryllebandt mere end 100 børn og unge med sit oplæg og sin 
svømmeundervisning. Jeg var ikke selv til stede, men har ladet mig fortælle, at Tobias bare gjorde det så godt over for 
de mange lyttende børn og unge. Og det selvom han med stor sandsynlighed var noget træt og slidt oven på lørdagens 
store fest. 
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Hvor er det dejligt at høre om sådan et arrangement, hvor en af vores store stjerner skaber glæde og drømme hos en 
masse yngre svømmere. Tobias Bjerg er en fabelagtig ambassadør og rollemodel for dansk svømmesport.  
 
Proces med ny direktør: 
Som I nok alle ved, har vi siden 1. marts haft – og har fortsat - udpeget Morten Hinnerup til at være konstitueret direktør i 
Dansk Svømmeunion. Vi nedsatte i foråret et ansættelsesudvalg, som arbejder på processen omkring ansættelse af ny 
direktør. Også ansættelsesudvalget er blevet forstyrret af COVID-19 og processen blev derfor forlænget. Der har været 
afholdt et digitalt fællesmøde med ansatte i Dansk Svømmeunion, hvor bestyrelsen har modtaget input af forskellig art i 
forhold til en kommende direktørs profil. Vi synes, det har været vigtigt at høre medarbejderne i den proces.  
 
Vi har nu i bestyrelsen defineret en kommende direktør-profil, og udvalget har sammenfattet et stillingsopslag, som blev 
offentliggjort i slutningen af august - og med forventede første-samtaler ultimo oktober. Så det bliver spændende at 
følge. 
 
Afrunding: 
2019 blev året, hvor meget tunge skyer drev ind over vores sport, og hvor vi har hørt atleter fortælle deres historier om 
træneradfærd, som aldrig burde finde sted - og som ligger langt fra de værdier, der udgør vores grundlag, og som vi 
ønsker at være kendt for.  
 
Heldigvis bød 2019 også på rigtig mange fine aktiviteter, og vi har set nye initiativer blive søsat med rigtig god medvind. 
Det glæder mig at opleve alt den gode energi og vilje, som vi sammen udviser, og som jo er det, der gør, at vi lykkes 
med vores aktiviteter og nye initiativer.    
 
I 2020 blev vi alle ramt på den ene eller anden måde af COVID-19. Vi er alle udfordret på økonomien, men jeg oplever, 
at vi, klubber og union, er rykket sammen i bussen og kæmper sammen. Vi har oplevet nye digitale måder at 
kommunikere på. ”Vi ses på Zoom”, siger vi som den mest naturlige ting. Sådan en formulering ville aldrig være kommet 
ud af min mund for et år siden. Jeg tror, vi kommer til at få meget mere glæde af disse digitale platforme fremover. Og 
det håber jeg. For det betyder, at vi kommer tættere på hinanden, uden at det kræver de store rejser eller halve eller hele 
weekender. Vi skal stadig mødes fysisk som nu i dag. Ingen tvivl om det. Men som supplement tror jeg, det kan være en 
styrke for vores organisation, at mødes på Zoom - eller Teams - eller hvad de nu hedder de forskellige platforme. 
 
Og i dag mødes vi fysisk i Idrættens Hus. Det har vi i bestyrelsen set frem til meget længe. 
 



 

     Side 12 af 17 

 

Jeg vil afslutte min mundtlige beretning med at rette en stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen for en stor indsats i en 
meget svær periode. Også en stor tak til alle de frivillige, der er involveret i udvalgsarbejde i unionen, til officials og de 
mange tusinder frivillige ildsjæle rundt omkring i klubberne. I har alle – hver og én – gjort en forskel for dansk 
svømmesport i 2019. 
 
Og så en særlig tak til alle medarbejderne i Dansk Svømmeunion for en helt fantastisk indsats. I er om nogen blevet 
”rystet rundt”, men har holdt fanen og humøret højt. I har alle ”steppet op” og har navigeret SVØM flot igennem en af de 
sværeste perioder måske nogensinde. KÆMPE STORT TAK FOR DET!  
 
Tak, fordi I lyttede. 
 
 
Dirigenten kunne herefter meddele, at ordet var frit til debat: 
 
Jan Urban Hansen – Svømmeklubben Kvik, Kastrup: 
Utilfreds med, at elitesvømmerne fik lov til at træne – man kan vel kalde det for doping – og manglede informationer fra 
bestyrelsen. 
Find i lydfil fra 43:15. 
 
Svar fra LJ: 
Det var desværre ikke muligt at få flere svømmere i vandet, det var en meget vanskelig situation. At kalde det doping er 
vel lige stærk nok et udtryk at bruge. Der var ikke tale om at genoptage træning 100 %. Man forsøgte at bibeholde 
motivationen svømmerne samt tilgodese diverse sponsorkontrakter. Det var mulighedens kunst at få det hele til at 
fungere. 
Find i lydfil fra 48:03. 
 
Jan Urban Hansen – Svømmeklubben Kvik, Kastrup: 
Træningen for de få skulle være stoppet den dag, OL blev aflyst. 
Find i lydfil fra 52:36. 
 
 
 

https://www.svoem.org/_files/gf2020/lydfilfragf2020.mp3
https://www.svoem.org/_files/gf2020/lydfilfragf2020.mp3
https://www.svoem.org/_files/gf2020/lydfilfragf2020.mp3
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3. Forelæggelse og godkendelse af 
årsrapport 

Bestyrelsens økonomiansvarlige Jes Gydesen forelagde årets resultat. Se årets resultat her. 
 
Samlet set et tilfredsstillende resultat, når man tænker på, hvilke udfordringer SVØM har været igennem. 
Find i lydfil fra 55:12. 
 
Dirigenten spurgte, om fremlæggelsen gav anledning til spørgsmål eller kommentarer? Det gjorde den ikke.  
 
Regnskabet blev sat til afstemning. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 
 

4. Forelæggelse af unionens politiske 
program og mål for de kommende tre år 

Drøftelse af Kammeradvokatens undersøgelse samt COVID-19. 
 
Dirigenten giver ordet til bestyrelsesmedlem Victor Valore (VV). Se præsentation her. 
 
VV berettede om unionens politiske program - blandt andet om et nyt udarbejdet kompas, som skal vise SVØMs 
retningslinjer for at sikre, at vi aldrig mister vores kurs. 
Find i lydfil fra 1:06:06. 
 
Derudover kunne VV berette om en ny trivselsmåling af NTC-svømmerne. Denne måling foretages ikke af SVØM – men 
af et eksternt professionelt firma. Man begyndte at tage disse målinger i januar 2020. 
Find i lydfil fra 1:08:48. 
 
VV refererede desuden til DIFs etiske komité/regler – som alle specialforbund er under. Skal SVØM udarbejde egne 
etiske regler, skal disse være mindst lige som gode som DIFs – om ikke bedre. 
Find i lydfil fra 1:10:30. 
 
Dirigenten spurgte igen, om der var spørgsmål eller kommentarer til debat? 
Det var der ikke – hvorefter han orienterede om, at det var tid til pause.  
 

5. Forelæggelse af budget for det  
kommende år 

Rammebudget for 2020 forelægges til orientering ved Jes Gydesen. Se budget her. 
 
Budgettet ligger efter forskrifterne også på hjemmesiden. Se her. 
 

https://www.svoem.org/_files/gf2020/punkt3_rsregnskab2019.pdf
https://www.svoem.org/_files/gf2020/lydfilfragf2020.mp3
https://www.svoem.org/_files/gf2020/punkt4_advokatundersgelsen.pdf
https://www.svoem.org/_files/gf2020/lydfilfragf2020.mp3
https://www.svoem.org/_files/gf2020/lydfilfragf2020.mp3
https://www.svoem.org/_files/gf2020/lydfilfragf2020.mp3
https://www.svoem.org/_files/gf2020/punkt5_budgetprsentation2020.pdf
https://www.svoem.org/Om-unionen/Generalforsamling-2020/Generalforsamlingens-dokumenter/
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JG kunne blandt andet berette om et underskud efter udgifter til advokatbistand til vores undersøgelse – samt 
fratrædelse af direktør. Underskuddet var på kr. 1,5 mio. før corona – og kr. 3-5 mio. efter corona. SVØM står i en kritisk 
situation med en egenkapital på kr. 5 mio. SVØMs økonomi er på agendaen hver dag. Vi arbejder hele tiden på 
besparelser i den daglige drift – og håb om ekstra midler. Der er store udfordringer i 2020 – og vi arbejder hårdt på at få 
en intakt egenkapital ved udgangen af 2020. 
Find i lydfil fra 1:25:30. 
 
Jan Urban Hansen - Svømmeklubben KVIK, Kastrup:  
Det nyligt udarbejdede kompas – hvor peger kompasset/pengene hen for de små klubber og discipliner? 
 
JG: 
Som det ses på sliden, er grundtilskuddet til samtlige discipliner det samme som altid. I regnskabet kan man se, hvad 
der hensættes til i hver disciplin. 
 
Bestyrelsesmedlem Allan Nyhus (AN):  
Der har været sat penge til side til ansættelse af en landstræner til vandpolo. Vi har virtuelt møde i disciplinudvalget 
umiddelbart efter generalforsamlingen, kl. 13:00. 
 
Dorte Stautz Hansen, JGI: 
Forlænges tilskud og projekter pga. corona? 
 
Morten Hinnerup (MOH), konstitueret direktør, SVØM:  
Stor udfordring, som vi arbejder med. Vi forsøger at få aftaler forlænget og revurdere mange ting.  
 
Ovennævnte kommentarer – find i lydfil fra 1:36:02. 
 

6. Behandling af indkomne forslag Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev forelagt af dirigenten. 
 
Alle ændringer blev enstemmigt vedtaget. 
Nye opdaterede vedtægter ligger her. 
 
 
 

https://www.svoem.org/_files/gf2020/lydfilfragf2020.mp3
https://www.svoem.org/_files/gf2020/lydfilfragf2020.mp3
https://www.svoem.org/_files/_database/database105/VedtgterSVMpr12september2020.pdf
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7. Valg af bestyrelse jf. § 6.2 
 
     
 
     
 

a. Valg af unionsformand for to år. 
Vælges i lige år. 
 
Lars Jørgensen afgik efter tur og var villig til genvalg. 
 
Bestyrelsen indstillede Lars Jørgensen til genvalg. 
Lars Jørgensen blev genvalgt. 
 
b. Valg af bestyrelsesmedlem med ansvar for økonomi for to år. 
Vælges i ulige år. 
 
Nuværende økonomiansvarlig Jes Gydesen afgik uden for tur, og der skulle derfor vælges en økonomiansvarlig for et år. 
 
Bestyrelsen indstillede nuværende bestyrelsesmedlem Lars Warm til posten som økonomiansvarlig for et år. 
Lars Warm blev valgt. 
 
c. Valg af bestyrelsesmedlem for to år. 
 
Danielle Keller afgik efter tur og var villig til genvalg. 
Ide Kromann afgik efter tur og var villig til genvalg. 
Allan Nyhus afgik efter tur og var villig til genvalg. 
 
Bestyrelsen indstillede Danielle Keller, Ide Kromann og Allan Nyhus til genvalg. 
Alle tre medlemmer blev genvalgt. 
 
Lars Warm afgik uden for tur. 
 
Bestyrelsen indstillede Jakob Andkjær til bestyrelsesmedlem for et år. 
Jakob Andkjær blev valgt. 
 
Ovennævnte valg – find i lydfil fra 1:46:22. 
 
 

https://www.svoem.org/_files/gf2020/lydfilfragf2020.mp3
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8. Valg af interne revisorer og suppleanter  
jf. § 13.1 
     

a. Valg af intern revisor for to år. 
 
René Høck afgik efter tur og var ikke villig til genvalg. 
Bestyrelsen indstillede Lone Riise Olczyk som intern revisor. 
Lone Riise Olczyk blev valgt. 
 
b. Valg af revisorsuppleant for to år. 
Vælges i ulige år. 

9. Valg af appeludvalg jf. § 14.1 
 
 

Valg af medlem for appeludvalg for fem år. 
 
Svend Rom afgik efter tur og var villig til genvalg. 
Svend Rom blev valgt. 
 

10. Eventuelt Dirigenten gav ordet til forsamlingen. 
 
Thomas Bach, næstformand i DIFs bestyrelse: 
Stor tak til hele SvømmeDanmark - sammen Bevæger vi Danmark. 
Find i lydfil fra 1:50:52. 
 
Jan Urban Hansen, Svømmeklubben KVIK, Kastrup:  
Når SVØM opdaterer diverse mesterskabsplaner, ville det være rart at kende til disse minimum tre uger før et eventuelt 
mesterskab. 
 
MOH: 
Vi prøver på bedste måde at følge og opdatere diverse corona-restriktioner. Alt bliver opdateret, så hurtigt vi kan. 
 
MOH fortsatte:  
Da samtlige dialogmøder desværre er aflyst i dag, vil der i stedet være virtuelle møder på følgende datoer: 

• Vandpolo disciplinudvalgsmøde, lørdag den 12. september, kl.13:00 – 15:00 

• Svømmesportens dialogmøde, mandag den 21. september, kl. 20:00 – 21.30 

• Kunstsvømning disciplinudvalgsmøde, mandag den 28. september, kl. 19:30 – 21:00 

• Udspring disciplinudvalgsmøde, mandag den 28. september, kl. 20:00 

• Livredning disciplinudvalgsmøde – endnu ikke fastsat 

https://www.svoem.org/_files/gf2020/lydfilfragf2020.mp3
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• Medlems- og udviklingsafdelingens dialogmøde – endnu ikke fastsat 
 
Victor Valore, som disciplinleder for udspring:  
I disciplinudvalget for udspring sætter vi stor pris på et godt fællesskab med Svømmeunionen. Vi oplever, det bestemt er 
muligt at få projekter op at køre sammen med administrationen i SVØM. Det bør alle discipliner benytte sig af. 
 
Dirigenten gav ordet til LJ: 
 
Velkommen til Jakob Andkjær – vi glæder sig til samarbejdet. 
Find i lydfil fra 2:05:45. 
 
Herefter var det tid til at tage afsked med Jes Gydesen. Udover at tage afsked, blev JG også tildelt Dansk 
Svømmeunions Æresbevis. Læs om den generelle anerkendelse her. 
 
Lyt til formandens afskedshilsen til JG - find i lydfil fra 2:06:28. 
 
Slutteligt takkede LJ dirigenten, Jesper Dalsgaard for endnu engang at komme forbi og lede SVØMs generalforsamling. 
Det sættes der stor pris på. 
 
Tak til alle for deltagelsen ved årets generalforsamling – tak til Thomas Bach fra DIF – og tak til alle dem, som har fulgt 
med virtuelt. 
 
 
 
 
 
Elektronisk godkendt 29. sept. 2020 

__________________________ 
Jesper Dalsgaard                                         Charlotte Bistrup 
Dirigent                                                         Referent 
 
 

 

https://www.svoem.org/_files/gf2020/lydfilfragf2020.mp3
https://www.svoem.org/Om-unionen/Aeresbevisninger/Aeresbevis/
https://www.svoem.org/_files/gf2020/lydfilfragf2020.mp3

