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Referat fra generalforsamling i Haslev Svømmeklub
Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 19.00
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1.1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Sven Erik Gade.
Sven Erik Gade blev valgt.
Sven Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
1.2. Valg af referent.
Bestyrelsen foreslår Peter Compen.
Peter Compen blev valgt.
1.3. Valg af 2 stemmetællere.
Jan Kiholm og Jens Christian Kaas blev valgt.
2.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingens godkendelse.
Fremlægges ved formand Bibi Modin Christensen.
Spørgsmål til beretningen.
Hvorfor er der forskel på antallet af medlemmer og antallet af svømmere?
Der er forskel på hvordan det opgøres. Indrapportering er sket jf. DIF´s regler. Så de 2
opgørelser kan ikke sammenlignes.
DGI har spurgt, hvorfor vi har så mange voksne svømmere, idet vi er en af de klubber i DK
som har flest. De vil gerne besøge klubben og se om de kan høste nogle erfaringer.
Bestyrelsen vil på næste møde tage stilling til dette.
Hvad indebærer sponsoraftalen med EDC?
Det betyder at der kommer vendeflag med EDC farver og logo, samt banetorve i EDC
farver. Endvidere vil der komme EDC logo på infoskærm og opslagstavle.
Er banetorvene godkendt, så de kan anvendes til stævner?
Det er undersøgt, de vil kunne bruges til stævner.
Linda supplerede beretningens tema om AQUACAMP. Hvis det skal gennemføres i år
anbefaler Linda, at der ligges mere vægt på svømning, og at antallet af svømmere højest
skal være 40. Øget fokus på at der er et minimumskrav til svømmefærdigheder når man
tilmeldes. Endvidere skal det overvejes om der skal være aktiviteter uden for
svømmehallen, og i givet fald hvor lang tid.
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Hvordan skal aftalen med kommunen (jvf. Den nye skoleaftale) vedr. svømmeundervisning
foregå, herunder honorering?
Det drejer sig om skolernes vandtid, men de nærmere betingelser er endnu ikke afklaret
Det blev anbefalet at der er meget fokus på honoreringen i relation til undervisning på
lærevilkår.
Det blev anbefalet at svømmeklubben udnytter pr. værdien gennem diverse aviser i
relation til markering af jubilæer/gode præstationer.
Beretningen blev herefter godkendt.
3.

Forelæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
Fremlægges ved kasserer Trine Leerskov.
Spørgsmål til regnskabet.
Hvor er de store ændringer i forhold til budgettet?
Det er særligt på lønudgiften hvor der er sket besparelser. Skal ses i relation til lukning af
svømmehallen i vinteren 2013-14
Sponsoraftale med Alm. Brand. Kan det føre til at klubben kunne få lidt mere i renter?
Bestyrelsen overvejer placering af en del af midlerne, men ønsker ikke at gamble med
klubbens penge, så derfor er det forholdsvis begrænset hvor meget der kan opnås i rente.
Det anbefales, at man overvejer at hæve omkostningsgodtgørelsen, også når regnskabet
ser så fint ud?
Bestyrelsen vil tage det med på et af de første møder.
Regnskabet blev herefter godkendt.

4.

Behandling af indkomne forslag.
Linda Lund Tietze har fremsendt følgende forslag pr. e-mail den 24. januar
2014:

”Emne: Forslag til nyt klub-logo.
Haslev Svømmeklubs logo trænger til fornyelse.
Mål: Det nye logo skal afspejle hvem vi er som klub (for små til store
svømmere) og passe til den tid vi befinder os i. Logoet skal have et format der
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kan anvendes på hjemmesiden, som tryk på tøj og badehætter osv.
Det er undersøgt at ca. pris for udvikling af nyt logo er kr. 1.500 kr (indhentet
fra louiseslaaby.dk).
Forslag: Hvis generalforsamlingen ønsker et ny logo, kan der nedsættes en
Arbejdsgruppe, der kan komme med forslag til nyt logo i samarbejde med en
designer. Herefter udarbejdes nogle forslag, som endelig skal godkendes af
bestyrelsen, eller man kan f.eks lade klubbens medlemmer lave en afstemning
hvis man f.eks havde 3 logoer til sidst at vælge imellem.
Økonomi: Klubben afsætter penge til dette, eller der kan måske findes en
sponsor til at dække udgiften.”
Linda uddybede herefter sit skriftlige forslag.

Forslaget blev herefter sat til afstemning og vedtaget.
Det er herefter op til bestyrelsen at sætte processen i gang og tage stilling til
godkendelsesprocessen.
5.

Fremlæggelse af budget 2014.
Fremlægges ved Knud Petersen
Spørgsmål til budgetttet.
Hvad dækker de 20.000 kr. i præmier/gaver?
Det er så der er mulighed for at kunne honorere gode indsatser for klubben.
Linda supplerede med at K-afdelingen har udarbejdet et detaljeret budget for hele året,
med aktivitetsbeskrivelser, så der er en rød tråd igennem k-afdelingens aktiviteter og
forbrug af midler.

6.

Valg af medlemmer til bestyrelse og 2 suppleanter jf. Haslev Svømmeklubs
vedtægter § 6, stk. 2.
Ikke på valg i lige år:
 Kasserer: Trine Leerskov.
 Medlem: Christina Westermann.
 Medlem: Kirsten Henriksen.
Nedenstående bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år:
6.1 Formand: Bibi Modin Christensen. Modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Kenneth Zornig Svenstrup.
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Ikke yderligere kandidater meldte sig. Kenneth uddybede herefter sit kandidatur.
Kenneth Zornig Svenstrup blev valgt.
6.2 Medlem: Kenneth Zornig Svenstrup. Modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Bibi Modin Christensen.
Bibi Modin Christensen blev valgt.
6.3 Medlem: Knud Petersen. Er villig til genvalg.
Knud Petersen blev valgt.
6.4 Medlem: Peter Compen. Ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Lone Flytkjær Hansen.
Lone uddybede herefter sit kandidatur.
Lone Flytkjær Hansen blev valgt.
6.5 Første suppleant: Bestyrelsen foreslår Philip Borgmann. (Vælges for 1 år).
Philip Borgmann blev valgt.
6.6 Anden suppleant: Bestyrelsen foreslår Bente Lauritsen. (Vælges for 1 år).
Bente Lauritsen blev valgt.
7.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år jf. Haslev Svømmeklubs
vedtægter § 5, stk. 8, pkt. 7.
1. Revisorer: Bestyrelsen foreslår Jan Kiholm og Thomas Søbygaard.
Jan Kiholm og Thomas Søbygaard blev valgt.
2. Revisorsuppleant: Bestyrelsen foreslår Bent Sømark
Bent Sømark blev valgt.

8.

Eventuelt.

Palle forslog at man gav adgang for menige medlemmer til medlemsregistret så der er mulighed
for at kunne skrive til sine holdkammerater.
Jørgen foreslog, at man i bestyrelsen kunne rette henvendelse til ham, så kunne han åbne for
at andre end bestyrelsen fik mulighed for at skrive ud.
Palle forespurgte til at lukningen, hvor den ekstra svømmetid ikke kom de hold som normalt har
lang sæson til gode.
Bibi redegjorde for reglerne for kompensation.
Palle anbefalede at man evt. skulle skrive det på hjemmesiden.
Bestyrelsen tog det til efterretning, og vil sørge for at lørdagsholdet bliver informeret.
Det blev forslået, at man så på om det er muligt få nogle vandaerobic kurser/ eller andre kurser
rettet mod de voksne svømmere til Haslev.
Bibi takkede herefter Sven Erik for at han igen i år har ledt os på bedste måde igennem
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generalforsamlingen.
Kenneth takkede herefter de fremmødte for god ro og orden.

Bibi Modin Christensen
Formand

Sven Erik Gade
Dirigent

Peter Compen
Referent
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