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Den 27.1.2009 
Referat fra Haslev Svømmeklub  

Generalforsamling den 27. januar 2009 
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 

 
Brian Olesen foreslået og valgt. 

 
1.3   Valg af 2 stemmetællere 

 
Marianne Kiholm og Jørgen Nielsen blev foreslået og valgt. 
Der var 35 fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

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

 
Jan Kiholm gennemgik og uddybede den skriftlige beretning. 
 
Spørgsmål til beretningen: 
- Antallet af medlemmer mellem 18 og 24 år har ikke været faldende men er stabilt 

lavt. 
- Hvad kan der gøres der med problemer med parkering foran svømmehallen i 

forhold til spærring af ambulancetilgang? Anne-Bell: forældre bør spørges om 
lørdagen. Marianne: forældre skal rammes på pengepungen ved indførelse af 
parkeringsvagter. Trine: der skal samarbejdes med hallen i forhold til de øvrige 
klubber. Sven Erik: bestyrelsen opfordres til at arbejde med problemstillingen i det 
kommende år.  

 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

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

 
Der budgetteres ikke med udgifter til ’HS aktivitet’ idet kun K-afdelingen tidligere har 
søgt fonden. Dette er ikke udtryk for at bestyrelsen ikke vil støtte sociale aktiviteter – 
tværtimod opfordres alle hold til at søge fonden.  
 
Efter en kort redegørelse for at der er budgetteret for underskud blev regnskabet 
godkendt. 

 
4.      Behandling af indkomne forslag:  

  
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.
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5.      Fremlæggelse af budget  
 (Budget vedlagt som bilag) 

 
Det er ikke afklaret hvorvidt klubben i fremtiden skal betale for leje af hallen. 
 
Lønninger til trænere for K-afdelingen er budgetteret til at stige (kontrakter er ikke 
endeligt udfærdiget). Timelønnen til instruktører er steget med 10% det seneste år. 
 
Klubben er med regeringens bankpakke garanteret for indestående i banken. 
 
Budgettet blev taget til efterretning. 
 

6.      Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter 
  

På valg er: 
Bestyrelsesmedlem Tom Nielsen Ønsker ikke genvalg. 
Kenneth Svenstrup blev foreslået og valgt. 
Bestyrelsesmedlem Janne Jensenius Er trådt ud af bestyrelsen. 
Allan Pedersen blev foreslået og valgt.  
Bestyrelsesmedlem Anne-Bell Er villig til genvalg. 
Anne-Bell blev foreslået og valgt. 
 
 
1. suppleant  Lars Winterhalter Ønsker ikke genvalg. 
Der blev ikke fundet interesserede til posten. 
2. suppleant Thomas Vedsmand Ønsker ikke genvalg 
Der blev ikke fundet interesserede til posten. 

 
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 
Sven Erik holdt afslutningsvis en flot takketale til Tom Nielsen og Lars Winterhalter. 
 
Jan Kiholm (assisterede Trine Nielsen) takkede dirigenten og de afgående 
bestyrelsesmedlemmer.  
 
Tom takkede for de 12 år i bestyrelsen og tilbyder sin hjælp med overdragelse af 
opgaver. 
 
 
 

Formand                                            Dirigent                                           Referent 
 
 
Jan Kiholm                                  Sven Erik Gade                                 Brian Olesen 


