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Indkaldelse til landsmøde i Parasvømning 2020 
 

 
Søndag den 26. april 2020 kl. 10.00 afholdes landsmøde for alle Parasport Danmark idrætsklubber, som 
har svømning som aktiv idræt.  
 
Mødet afholdes i:   
 
Idrættens Hus 
Parasport Danmarks mødelokale 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
 
Lokal vejviser: 
https://www.google.com/maps/dir//Idrættens+Hus,+Brøndby+Stadion+20,+2605+Brøndbyvester/@55.647
148,12.4155533,17z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x465256db7929a9cb:0xd6814d0767ee062!2m2!1
d12.417742!2d55.647145!3e0 
 
Der er adgang til gratis parkering uden for Idrættens Hus. 

Kaffe/te og rundstykker serveres i forbindelse med mødet til de, som senest den 21. april har tilmeldt sig 
pr. mail til cathrinerosted@mail.dk. 

For de klubber, som ikke har mulighed for at deltage fysisk ved mødet, vil der være adgang til at deltage via 
Skype. For at deltage via Skype skal de pågældende sende en e-mail til Anne-Dorte Andersen på adressen 
ada@parasport.dk, hvorefter Anne-Dorte Andersen vil sende en mail retur med invitation og link til 
deltagelse i Skype-mødet. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Idrætsudvalgets beretning - fremlæggelse og godkendelse 
4. Orientering om regnskab 
5. Handlingsplaner for indeværende og kommende år 
6. Indkomne forslag 
7. Fremlæggelse af budget til drøftelse 
8. Valg af idrætsudvalg 

a) formand (for 2 år) 
b) 2 - 6 udvalgsmedlemmer (halvdelen for 2 år og den anden halvdel for 1 år) 

9. Eventuelt 
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Valgbar til Idrætsudvalg er ethvert myndigt medlem af en af Parasport Danmarks klubber, som er 
registreret med den pågældende idræt og har aktive atleter inden for denne idræt. Valg forudsætter 
personlig tilstedeværelse eller forudgående skriftlig accept. 

Stemmeafgivelsen kan ikke foregå ved fuldmagt, og en hver stemmeberettiget klub kan deltage med to 
stemmeberettigede deltagere. Det siddende idrætsudvalg er en del af landsmødet, og dets medlemmer 
kan deltage med én stemme hver. 

Et Idrætsudvalg skal bestå af min. tre og max. syv medlemmer. Antallet af medlemmer besluttes af 
landsmødet. Der vælges ikke suppleanter. 

Idrætsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv med økonomiansvarlig og eks. 
næstformand og sekretær. Formanden vælges dog af landsmødet. Hvis der ikke kan vælges en formand på 
landsmødet, kan dirigenten med landsmødets opbakning lade det være op til det nyvalgte udvalg at vælge 
en formand. Idrætsudvalget kan med henblik på varetagelse af særlige funktioner tilforordne personer med 
særlig ekspertise eller nedsætte nødvendige underudvalg og arbejdsgrupper. 

Umiddelbart efter landsmødet skal formanden sende liste over valgte medlemmer (navn, adresse, telefon, 
E-mail) til Parasport Danmarks Breddestab. Her skal fremgå, hvem der er formand og hvem der er 
økonomiansvarlig. 

Forslag jvf. pkt. 6 sendes til Cathrine Rosted på e-mail til cathrinerosted@mail.dk senest søndag den 12. 
april. 

 

På Svømmeudvalgets vegne 

Cathrine Rosted 
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