
 

Referat fra online 

STIFTENDE GENERALFORSAMLING 

Den. 21 September 2021, kl. 20:00 

 

PRESENTATION 

HVEM ER VI 

Alex starter med kort at fortælle hvad der kan forventes af mødet og her efter præsentation af 

Rikke, Christian og Alex 

 

HVEM ER I? ☺ 

Kort præsentation af alle der er repræsenteret på mødet.  

En fin samling af garvede svømmere, ny-svømmere og vinterbadere 

 

DAGSORDEN: 

 Valg af dirigent 

 
 Vi foreslår Alexandre 

 Alexandre vælges som dirigent og godkendes 
 

Valg af referent 

 Vi forslår Rkke. 

Rikke vælges som referent og godkendes 



 

Valg af stemmetællere 

 Vi forslår Christian og Rikke. 

Christian og Rikke vælges som stemmetæller og godkendes 

 

Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse 

 Vi (Rikke, Christian og Alex) brænder for issvømning og vil gerne skabe et sportsligt og socialt 

fællesskab. Et fællesskab der kan samle os om små og store events, nationalt og   internationalt. 

Der findes ikke noget IISA forening i Danmark, så det kan godt blive besværligt at organisere en 

IISA event, svømme en ice-km/mile eller deltage i IISA VM. 

Der mangler også en organiseret forening på landsplan, der kan hjælpe issvømmere med praktiske 

spørgsmål (sikkerhed, forsikring, osv.) eller bare finde andre til at svømme med. Vi ville også 

samarbejde med eksisterende lokale foreninger og se om vi kan dele ressourcer og kompetencer 

til f. eks. stævner. 

 

Forslag til vedtægter 

Alle har fået tilsendt vedtægter på forhånd til gennemlæsning. 

Alexandre forslår der bydes ind med ændringer men der var bland deltagerne ønske om 

gennemgang af vedtægter. 

Vedtægterne blev gennemgået. 

Mange gode input og pørgsmål til ændringer af både indhold og formuleringer. 

Der blev lavet ændringer der kunne tilfredsstille alle og vedtægterne godkendes. 

 

Forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter 

Vi (Rikke, Christian og Alex) brænder for issvømning og vil gerne skabe et sportsligt og socialt 

fællesskab. Et fællesskab der kan samle os om små og store events, nationalt og internationalt. 

Der findes ikke noget IISA forening i Danmark, så det kan godt blive besværligt at organisere en 

IISA event, svømme en ice-km/mile eller deltage i IISA VM. 

Der mangler også en organiseret forening på landsplan, der kan hjælpe issvømmere med praktiske 

spørgsmål (sikkerhed, forsikring, osv.) eller bare finde andre til at svømme med. Vi ville også 

samarbejde med eksisterende lokale foreninger og se om vi kan dele ressourcer og kompetencer 

til f. eks. stævner. 

 



Skabe trygge og sikre rammer for issvømning 

- Dele gode råd om issvømning 

- Byg sikkerhedsplan til issvømning (træning & stævner) 

- Få en EKT & LFU & læger certifikat for at deltage i stævner 

- Faciliter fælles svømning 

- Organisere regelmæssigt redningsøvelser med udstyr 

- Organisere intro kursus for nye begynder 

Skabe trænings- og sportsarrangementer for de enkelte issvømmere 

- Vores første opgave bliver at sammensætte det danske VM hold i februar 2022 i Polen og 

hjælpe svømmerne til at kvalificere 

- Vi ville deltage i internationale IISA events og/eller organisere en IISA event i januar 2022 i 

Danmark 

- På langt sigt organisere en IISA DM  

Forslag til budget og kontingent 

Christian fremlægger budget. 

Budget bliver godkendt 

 

Valg af foreningens bestyrelse 

Vi foreslår Rikke Danielsen, Christian Haastrup, Alexandre Wais. 

Rikke, Christian og Alexandre bliver valgt til bestyrelsen. 

 
Sinne Lundgaard tilkendegiver at hun står på baglinjen med en hjælpende hånd 

 

Valg af revisor 

Valg af revisor blandt tilstedeværende, ingen melder sig. 

Der vedtages at den står åben og vi skriver ud til medlemmer og efterlyser en revisor. 

 

Eventuelt  

Oplysning om official kursus, alle medlemmer vil kunne deltage. 

Opfordrer alle interesserede til at melde ind på mail. 

 

 

 


