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Den 5.2.2008 
Referat fra Haslev Svømmeklub  

Generalforsamling den 5. februar 2008 
i mødesalen på Haslev Folkebibliotek kl. 19.00 

 
 Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1.1   Valg af dirigent 
 
Sven Erik Gade blev foreslået og valgt. 

   
1.2 Valg af referent 

 
Jørgen Essendrop foreslået og valgt 

 
1.3   Valg af 2 stemmetællere 

 
Marianne Kiholm og Jørgen Nielsen blev foreslået og valgt. 
Der var 31 fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

 
2.      Bestyrelsens beretning til generalforsamlingens godkendelse 
 (Beretning vedlagt som bilag) 

 
Jens Højlund gennemgik og uddybede den skriftlige beretning. 
I den efterfølgende korte debat blev der efterlyst indlæg til Aquavisen om 
børnesvømning (gerne forældreindlæg), konkurrencesvømning og triathlon. 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 
3.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse 
 (Regnskab vedlagt som bilag) 

 
Efter en kort debat med uddybende spørgsmål til det forhold, at et budgetteret 
underskud er blevet til et overskud, blev regnskabet godkendt. 

 
4. Behandling af indkomne forslag:  

 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring.  
 
Efter en gennemgang og uddybende begrundelse blev forslaget enstemmigt 
vedtaget (i det følgende skrevet i kursiv) 
 
§ 3 Medlemskab  
2. Indmeldelse eller udmeldelser sker på klubbens hjemmeside, alternativt skriftligt 
eller pr. telefon. 
3. Betales kontingentet ikke til den fastsatte tid, slettes man fra holdlisten uden 
yderligere varsel. 

 
§ 4 Kontingent 
2. Hvis særlige forhold medfører at svømmeklubbens aktiviteter må aflyses i mere end 
4 uger, kan bestyrelsen beslutte en kontingentnedsættelse/tilbagebetaling. 
 
§ 8 Organisationstilhør 
Haslev Svømmeklub er som minimum medlem af Dansk Svømmeunion, DGI-
Storstrømmen, Dansk Handicap Idrætsforbund, Dansk Triathlon Forbund samt Faxe 
Idrætssamvirke. 
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5.      Fremlæggelse af budget  
 (Budget vedlagt som bilag) 

 

På baggrund af klubbens relative gode likviditet blev det foreslået, at klubben 
overvejer at tilbyde gratis svømmepladser til børn, der ikke kan komme til at 
svømme på grund af en families dårlige økonomi. De efterfølgende kommentarer 
til forslaget var forstående, men overvejende forbeholdene.  
På baggrund af spørgsmål om lønniveau for k-træner præciserede bestyrelsen, at 
budgettet også giver råderum til en evt. højere lønnet k-træner. 
 

Budgettet blev taget til efterretning. 
 

6.      Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter 
  

På valg er: 
Formand: Jens Højlund  Ønsker ikke genvalg 
Jan Kiholm blev foreslået og valgt. 
 

På valg er: 
Bestyrelsesmedlem Jan Kiholm Er netop valgt til formand 
Brian Olesen blev foreslået og valgt. 
Bestyrelsesmedlem Trine Nielsen Er villig til genvalg. 
Trine Nielsen blev foreslået og valgt. 
Bestyrelsesmedlem Jørgen Essendrop Ønsker ikke genvalg. 
Knud Petersen blev foreslået og valgt. 
 

1. suppleant  Janne Jensenius Er indtrådt i bestyrelsen. 
 Lars Vinterhalter blev foreslået og valgt. 
2. suppleant Lise Føns Christensen Ønsker ikke genvalg 
 Thomas Vedsmand blev foreslået og valgt. 

 
7. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 

  

På valg er: 
 Revisor Bent Sømark  Er villig til genvalg. 
 Bent Sømark blev foreslået og valgt. 
 Revisor Otto Larsen  Er villig til genvalg. 
 Otto Larsen blev foreslået og valgt. 
   

Revisorsuppleant Sven Erik Gade  Er villig til genvalg. 
Sven Erik Gade blev foreslået og valgt. 
 

8. Eventuelt 
Palle Mølbak efterlyser flere baner til boble/triholdet mandag, lørdag og onsdag. 
Bestyrelsen er opmærksom på problemet og opfordrer trisvømmerne til at 
præcisere deres ønsker inden næste bestyrelsesmøde, hvor næste års sæsonplan 
skal fastlægges. Der er umiddelbart mulighed for mere svømmetid til voksne 
onsdag og torsdag kl. 21-22. 
Sven Erik holdt afslutningsvis en flot takketale til de afgående 
bestyrelsesmedlemmer. 
Jan Kiholm (assisteret af Marianne Kiholm) takkede som ny formand dirigenten 
og de afgående bestyrelsesmedlemmer. 
 

Formand                                            Dirigent                                           Referent 
 
 
Jens Højlund                                  Sven Erik Gade                                 Jørgen Essendrop 


