
Referat fra vandudvalgsmøde 24. august 2022

Udvalget startede med at konstituere sig som følger:
Formand – Søren
Kasserer – Thomas
Kontaktperson til bestyrelsen – Mulle 
Ansvarlig for rosetter – Peter
Kontaktperson til vandgrupperne – Poul Erik

• Med hensyn til rosetter, så tager Mulle i første omgang kontakt med bestyrelsen vedr. 
fællesindkøb m.m. I øjeblikket er det kun rosetter til Danmarksmesterskabet (DM) der har 
årstal på. 

• Der laves et stort arbejde i vandgrupperne for at indsamle sponsorgaver, men ikke alle har 
lige stort held med det. Desuden gav det problemer med at få gaver, hvis en af de 
landsdækkende sponsoren forinden havde givet til et andet vandarrangement. Vandudvalget 
(VU) blev derfor enig om, at en del af gaverne skulle gå til en fællespulje, der efterfølgende 
kunne fordeles til andre vandarrangementer. VU udarbejder nogle vejledende retningslinjer. 

• Når vandgrupperne har fastlagt hvilke prøver de ønsker afviklet i 2023, udarbejder Poul Erik
en liste med forslag om dommere og konkurrenceledere (KL) til de enkelte prøver. Listen vil
kun være vejledende, idet grupper selv bestemmer hvilke officials de ønsker at bruge. 

• Fremover vil KL kunne uddanne figuranter. 

• Et forslag fra Boanne om afholdelse af et fællesmøde for vandgrupperne blev vedtaget. En 
dato og dagsorden sendes ud efter afholdelse af DM. Hvis der er muligt, så holdes mødet i 
oktober måned. 
Dommerne inviteres med til mødet.
Grupperne må selv bestemme, hvor mange man vil sende, men der gives kun kørepenge for 
én personbil pr. gruppe.

• Boanna havde indsendt flere forslag, hvoraf en del vil være naturlig at behandle på det fælles
vandgruppemøde. Der vil komme en nærmere dagsorden til dette møde, men nogle af 
forslagene var følgende: 

- Hvor mange vandprøver i 23
- Hvor mange vandlejre i 23
- Uddannelse af dommere, KL og figuranter
- Hvor mange prøver skal tælle med på hitlisten. Beslutningen tages af VU, men 
vendes på gruppemødet
- Vandprøver og biathlon til Goldcup? Beslutningen tages af bestyrelsen og VU, men
vendes på gruppemødet

• Forslag om at indkøbe en 3. båd. I øjeblikket er de 2 konkurrencebåde placeret i hver sin 
ende af landet, og det giver nogle logistikproblemer, men indkøb af en 3. båd er heller ikke 
uden problemer. Den er dyr i indkøb, når der også skal købes trailer, og hvor skal den stå, 
når den ikke er i brug. Emnet tages op på næste VU-møde. 

• Næste møde afholdes den 19. september kl. 20. 



Ref.
Poul Erik Rise


