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Den 7.2.2007

Referat fra Haslev Svømmeklubs
generalforsamling den 6. februar 2007
i mødesalen på Haslev Folkebibliotek kl. 19.00
Jens Højlund bød velkommen og forestod efter fællessang valg af dirigent.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.1 Valg af dirigent
Poul Nielsen blev foreslået og valgt. Herefter konstaterede han, at
generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.
1.2 Valg af referent
Jørgen Essendrop blev foreslået og valgt.
1.3 Valg af 2 stemmetællere
Marianne Kiholm og Leon Jørgensen blev foreslået og valgt.
2.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingens godkendelse
(Beretning vedlagt som bilag)
Jens Højlund gennemgik og supplerede den skriftlige beretning. Der var et enkelt
spørgsmål vedr. den ophørte sponsoraftale med Max Bank. Bestyrelsen fortsætter
samarbejdet med Max Bank, men har også truffet en anden bankaftale med Skandia
Bank og har her opnået en bedre aftale.
Beretningen blev herefter godkendt med applaus.

3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse
(Regnskab vedlagt som bilag)
Lars Winterhalter gennemgik regnskabet. Der var en kort debat om sponsorkassens
øjeblikkelige størrelse, pt. 55.469 kr.. Årsagen til det relativt store beløb er en aflyst
træningslejr. Kompetencen til anvendelsen af sponsormidlerne ligger hos Kudvalget.
Et spørgsmål om det fremtidige kommunale tilskud kunne ikke besvares, da der ikke
fra Faxe Kommune er meddelt en ny praksis.
Et af revisorerne underskrevet regnskab blev forelagt dirigenten og regnskabet blev
godkendt med applaus.

4.

Behandling af indkomne forslag:
Forslag til vedtægtsændring.
Forslaget omhandler kun redaktionelle ændringer som følge af ændret
kommunalstruktur samt ændrede navne på organisationer, som vi er medlem af.
Forslaget som indeholdt følgende redaktionelle ændringer blev gennemgået og
enstemmigt vedtaget:
Haslev Kommune ændret til Faxe Kommune.
DSLF ændret til Dansk Svømmeunion.
DGI-Præstø Amt ændret til DGI Storstrømmen.
Haslev Idrætsunion ændret til Faxe Idrætssamvirke.

5.

Fremlæggelse af budget
(Budget vedlagt som bilag)
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Lars Winterhalter gennemgik bestyrelsens budgetforslag, som indeholder en mindre
kontingentstigning. Efter besvarelsen af få afklarende spørgsmål blev budgettet taget
til efterretning.
6.

Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
På valg er:
Kasserer: Lars Winterhalter
Ønsker ikke genvalg
Anne-Bell Christensen foreslået og valgt.
På valg er:
Bestyrelsesmedlem Tom Nielsen
Tom Nielsen foreslået og valgt
Bestyrelsesmedlem Jens Chr. Kaas
Hanne Suhr foreslået og valgt

Er villig til genvalg.
Ønsker ikke genvalg.

1. suppleant Dorte Fønss
Er villig til genvalg.
Da Dorte Fønss ikke var mødt frem til generalforsamlingen og ikke skriftligt havde
tilkendegivet sit kandidatur, kunne hun ikke genvælges.
Janne Jensenius blev foreslået og valgt.
2. suppleant Lise Føns Christensen
Er villig til genvalg.
Lise Føns Christensen foreslået og valgt
7.

Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
På valg er:
Revisor Bent Sømark Nielsen
Bent Sømark forslået og valg
Revisor Otto Larsen
Otto Larsen forslået og valgt

Er villig til genvalg.
Er villig til genvalg.

Revisorsuppleant Sven Erik Gade
Sven Erik Gade foreslået og valgt

Er villig til genvalg.

Jens Højlund takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer for deres meget
værdsatte arbejde i bestyrelsen.
8.

Eventuelt
Gorm Christiansen takkede for denne og tidligere generalforsamlinger, som han
oplevede som bevis på at vi havde en god svømmeklub.
Sven Erik Gade takkede bestyrelsen for årets arbejde og gjorde opmærksom på, at
der faktisk var flere af de tilstedeværende, der i år havde 30 års jubilæum som
svømmere i Haslev Svømmehal.
Leon Jørgensen omtalte de gode oplevelser ved at svømme ”åbent vand svømning”
og anbefalede alle at deltage i det.
Poul Nielsen takkede som dirigent for god ro og orden under generalforsamlingen og
Jens Højlund takkede Poul Nielsen for den gode måde, han havde ledet den på.
Under det efterfølgende hyggelige samvær med let bespisning fortalte K-udvalget om
deres arbejde med konkurrencesvømningen i Haslev Svømmeklub.
Formand
Jens Højlund

Dirigent

Referent

Poul Nielsen

Jørgen Essendrop
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