
Referat fra generalforsamling i Haslev Sv¢mmeklub 
Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 19.00 

Dagsorden if¢lge vedtaegterne: 

1.1 Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Sven Erik Gade. 

Sven Erik blev valgt. 

Sven Erik konstaterede efterf¢|gende, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

1.2 Valg af referent 
Bestyrelsen foreslog Kirsten Vej Petersen 

Kirsten blev valgt 

1.3 Valg af 2 stemmetaellere 
John Olesen 0g Tom Christensen blev valgt. 

2. Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen godkendelse 

Beretningen blev fremlagt af formand Jesper Kongstad (generelt afsnit) suppleret af 
Kirsten Henriksen (sv¢mmeskolen) 0g Britt Wichmann Nielsen (K-afdelingen). 

Beretningen kan Iaeses p5 klubbens hjemmeside efter generalforsamlingen: 

www.haslevsv¢mmeklub.dk 

Uddrag fra beretningen: 

Den for|¢bne saeson er géet godt. Der har vaeret mange involveret i klubbens 

aktiviteter béde frivillige 0g ansatte. 

Saesonen er blevet udvidet til ogsé at omfatte maj méned, hvilket ogsé vil vaere 

tilfaeldet for den nuvaerende saeson. 

Der har vaeret afholdt 7 bestyrelsesm¢der, hvilket har vaeret et passende niveau. 

J¢rgen Essendrup fik tak for det store arbejde, han udf¢rer i forbindelse med 

klubbens hjemmeside - herunder arbejdet med det nye design.



Medlemstallet er stort set det samme som tidligere. 970 medlemmer og ca. 50 

hjaelpere fordelt p21 75 sv¢mmehold. 

Tilpasningen af aktiviteterne i forbindelse med ”den udvidede skoledag” har fundet 
et passende Ieje. 

¢konomien balancerer med et meget lille underskud. 

Haslev Sv¢mmeklub indgér i konstruktivt samarbejde med Haslev Sv¢mmeha|, hvor 
klubben nu har féet en fast kontaktperson. 

Efter aftale med Haslev Sv¢mmehal er der indrette et café - omréde, skabt forbedret 
indeklima i omrédet i forbindelse med sv¢mmehallen, anskaffet ribben samt diverse 

andre materialer. 

Faxe Kommune har oplyst, at Haslev Sv¢mmek|ub forbliver kommunal. Der henvises 

i ¢vrigt til Faxe Kommunes hjemmeside. 

Haslev Sv¢mmek|ub takker for st¢tten i den forl¢bne saeson fra: EDC, Alm Brand 

Bank, RemalOOO samt Mesterbageren. Klubben glaeder sig til det fortsatte 
samarbejde med disse sponsorer. 

Haslev Sv¢mmeklub har deltaget i: Stafet for Livet. 

Tak til K- 0g T— holdenes aktivitetsudvalg, der stér for fortaering m.v. ved staevner. 

Kirsten Henriksen fortalte, at det har vaeret vanskeligt at f5 besat de tidlige 
eftermiddagshold. Der er oprettet nye crawl-hold, hvilket der har vaeret god 

tilslutning til. 

Livredning: Der har vaeret afholdt Iivredningskurset for 37 instrukt¢rer og 

hjaelpeinstrukwrer i maj 0g august. Desuden har Faxe Kommune k¢bt 
livredningskursus til 35 Iaerere. Kurserne er afholdt af klubbens 5 tilknyttede 
dommere samt Sven Erik Gade med teoriundervisning. 

Klubben har 47 gode instrukt¢rer, der opfordres til deltagelse i 

efteruddannelseskurser. 

Der har vaeret afholdt instrukt¢rsamling i august, hvor klubbens interne traenere 0g 

bestyrelsesmedlemmer har tilrettelagt og gennemf¢rt dagen.



Der indhentes elektroniske B¢rneattester, hvilket har givet Iidt udfordringer med at 

f5 de unge instrukt¢rer til at godkende anmodningerne med deres Nem-id. 

Foraeldrene opfordres til at hjaelpe. 

Store Sv¢mmedag blev afholdt med 142 deltagere, der sv¢mmede 107.225 meter. 

Mikrostaevne blev afholdt i efterérsferien med stor succes. Mange frivillige hjaelpere 

deltog, hvilket klubben takker for. 

K- og T- afdelingen: 2016 var et godt 5r for afdelingen. Sv¢mmerne udvikler sig béde 

sportsligt og personligt. 

Afdelingen omfatter 35 medlemmer. Der er tendens til, at deltagerne bliver yngre. 

Der har varet afholdt sv¢mmelejr for begge afdelinger. 

K-afdelingen har deltaget i diverse staevner og klaret sig godt. 

Sponsor-svwmningen indbragte 113.000 kr., hvilket er et usaedvanligt flot resultat. 

Der er uddelt Néle, fra FIipper—néle til s¢lvnél med sl¢jfe. 

Der laegges stor vaegt pé styrkelse af faellesskabet inden for afdelingen. 

Andet: 

Der har vaeret afholdt sv¢mmecamp f¢rste uge i sommerferien med god deltagelse 

0g god evaluering. Der vil ogsé blive afholdt sv¢mmecamp i 2017. 

Klubben har mange officials, men kan fortsat bruge endnu flere, da staevnerne 

kraever mange dommere, tidtagere m.v. 

Openwater: Der er stadig mulighed for deltagelse. Af aktiviteter kan naevnes 

deltagelse ved Karrebaeksminde, Prasw Fjord, Faxe Ladeplads og Christiansborg 

Rundt 

Visioner for Haslev Sv¢mmeklubz 

Bevare en stabil medlemsskare 0g stadig satse pé lave kontingenter. 

Styrkelse af faellesskaberne blandt medlemmerne omkring Haslev Sv¢mmeklub.



Fortsat bevare de gode samarbejder med sével kommune, sponsorer og andre. 

Opretholdelse af et h¢jt niveau af traenere. 

Fortsat udvikling af nye initiativer for klubben. 

Kommentarer og sp¢rgsmél til beretningen: 

En opfordring til traenere om at tage dommeruddannelse. Der er kursus i efteréret 
2017 i Slangerup. 

K-afdelingen opfordres til at anvende kalenderen p5 klubbens hjemmeside til 
synligg¢relse af K-afdelingens aktiviteter. En koordinering mellem annoncering pé 

Facebook 0g hjemmesiden. 

Beretningen blev herefter godkendt. 

3. Forelaeggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse. 

Det reviderede regnskab blev fremlagt af kasserer Allan Tirsgaard. Der var ingen 

pétegninger fra revisorerne til regnskabet for 2016. Revisorerne har udtrykt ros til 
sével regnskab som formidling. 

Allan Tirsgaard orienterede om de investeringer, der er foretaget omkring milj¢et i 

sv¢mmeha|len. 

Regnskabet kan Iaeses pé Haslev Sv¢mmeklubs hjemmeside. 

www.haslevsv¢mmeklub.dk 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

Forslag til vedtaegtsaendringer: 

§ 6 stk. 7 - tilf¢jelse



Hvert 5r til generalforsamlingen vaelges der for en 1—érig periode 2 suppleanter for 
bestyrelsen, 2 revisorer 0g 1 revisor suppleant. 

§ 5 - Ekstraordinaer Generalforsamling. 

Punkt 11.1f0reslés aendret fra: 

Ekstraordinaer generalforsamling skal holdes senest 14 dage efter begaering, 0g 

offentligg¢res i dag— eller ugepressen senest 8 dage f¢r afholdelse. 

/Endres til: 

Ekstraordinaer generalforsamling skal holdes senest 14 dage efter begaering. 

Indkaldelse sker senest 8 kalenderdage f¢r generalforsamlingen ved annoncering pé 

klubbens hjemmeside, samt meddelelse pr. mail 0g SMS, ved opslag i sv¢mmeha|len 

Begge forslag til vedtaegtsaendringer blev vedtaget med 2/3 flertal ved 
héndsopraekning. 

De indskrives og underskrives af bestyrelsen i klubbens vedtaegter. De 

offentligg¢res efterf¢lgende p5 klubbens hjemmeside. 

5. Fremlaeggelse af budget 2017. 

Budget 2017 blev fremlagt af kasserer Allan Tirsgaard. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelse 0g 2 suppleanter jf. Haslev Sv¢mmeklubs 
vedtaegter §6, stk. 2. 

Nedenstéende bestyrelsesmedlemmer var pé valg i 2017: 

6.1 Kasserer: Allan Tirsgaard. Villig til genvalg. Allan Tirsgaard blev valgt for 2 5r. 

6.2 Medlem: Kirsten Henriksen. Modtog ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Mia 

LildbaHe M¢l|er, der blev valgt for 2 ér. 

6. 3 Philip Borgmann. Valg for 1 5r i 2016. ¢nsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog 
Susanne Schultz, der blev valgt for 2 ér. 

6. 4 Lone Flytkjaer—Hansen udtraeder af bestyrelsen. Der skulle vaelges et nyt medlem 

for 1 5r. Bestyrelsen foreslog Britt Wichmann Nielsen valgt for 1 5r. Britt Wichmann 
Nielsen blev valgt.



6.5 F¢rste suppleant: Bestyrelsen foreslog Lone Flytkjaer—Hansen, der blev valgt for 1 

ér. 

6. 6 Anden suppleant: Bestyrelsen foreslog Philip Borgmann, der blev valgt for 1 5r. 

F¢Igende bestyrelsesmedlemmer var ikke pé valg i 2017: 

Formand: Jesper Kongstad 

Medlem: Knud Petersen 

Medlem: Claus Egholm S¢rensen 

7. Valg af 2 revisorer 0g 1 revisorsuppleant for 1 5r jf. Haslev Sv¢mmek|ubs 

vedtaegter § 5, stk. 8, pkt. 7. 

7.1 Revisorer: Bestyrelsen foreslog Thomas S¢bygaard 0g Jan Kiholm, der begge blev 

valgt. 

7.2 Revisorsuppleant: Bestyrelsen foreslog Bent S¢mark, der blev valgt. 

8. Eventuelt. 

Dirigenten konstaterede, at det havde vaeret en god generalforsamling. Han 

udtrykte stor tak til bestyrelsen for dens arbejde for Haslev Sv¢mmek|ub. 

Der deltog 16 stemmeberettigede medlemmer inkl. Bestyrelsen. 

Haslev Sv¢mmek|ub var efterf¢lgende vaert ved et lettere traktement for de 

fremmwdte medlemmer. 

Jesp r Kongstad Sven Erik Gade Kirsten Vej P;ersen 

Formand Dirigent Referent


