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Den 9.2.2010 
Referat fra Haslev Svømmeklub  

Generalforsamling den 9. februar 2010 
i mødesalen på Haslev Folkebibliotek kl. 19.00 

 
 Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1.1   Valg af dirigent 
 
Sven Erik Gade blev foreslået og valgt. Sven Erik bekendtgør at generalforsamlingen er 
rettidigt indkaldt og retmæssigt offentliggjort i den lokale presse.  

   
1.2 Valg af referent 

 
Brian Olesen blev 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) 

 
Jan Kiholm gennemgik og uddybede den skriftlige beretning. 
 
Spørgsmål til beretningen: 
- Det beklages at Aquavisen ophører. Der gøres opmærksom på at bestyrelsen er 

forpligtet til at udgive et medlemsblad mindst en gang om året. Marianne oplyser at 
bladet blevet opgivet idet der ikke kom indlæg fra medlemmerne til bladet. Den nye 
bestyrelse vil se på mulighederne for at medlemmer kan komme med indlæg der 
eventuelt kan offentliggøres på hjemmesiden.  

 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

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

 
Regnskabet blev godkendt. 

 
4.      Behandling af indkomne forslag:  

  
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag. 

 
5.      Fremlæggelse af budget  
 (Budget vedlagt som bilag) 

 
Anne-Bell bemærker at der budgetteres med 22.000 kr. i OVERSKUD. 
 
Småanskaffelser reduceres fra 44.242 kr. til 15.000 kr. De større udgifter i 2009 skyldes 
indkøb af printere og hjertestarter. 
 
Instuktørsamling beløber sig til 15.000 kr. (stigning fra 6.865 kr.) idet klubben er 
forpligtet til at benytte cafeteriet hvilket resulterer i større udgifter. 
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Livredning budgetteres til 10.000 kr. (stigning fra 5.610 kr.) for at motivere medlemmer 
til at tage prøver. 
 
Den Webbaserede medlemsstyring indgår ikke i budgettet. 
 

6.      Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter 
  

På valg er: 
Bestyrelsesmedlem Jan Kiholm Er villig til genvalg. 
Jan Kiholm blev foreslået og valgt. 
 
Bestyrelsesmedlem Knud Pedersen Er villig til genvalg. 
Knud Pedersen blev foreslået og valgt.  
 
Bestyrelsesmedlem Brian Olesen Ønsker ikke genvalg. 
Tinie Jochumsen blev foreslået og valgt. 
 
Bestyrelsesmedlem Trine Nielsen Ønsker ikke genvalg. 
Vakant 
 
1. og 2. suppleant 
(Ikke fundet interesserede til posterne ved generalforsamlingen 2009). 
Peter Compen blev foreslået og valgt. 
Per Bagger blev foreslået og valgt. 

 
7.      Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant for 1 år. 

  
På valg er: 

 Revisor Otto Larsen  Ønsker ikke genvalg. 
 Thomas Søbygaard blev foreslået og valgt. 
 
 Revisor Bent Sømark  Er villig til genvalg. 
 Bent Sømark blev foreslået og valgt. 
  

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

8.      Eventuelt 
Philip opfordrer bestyrelsen til næste år laver vejvisere til hvor generalforsamlingen 
afholdes – både i svømmehallen og ved biblioteket. 
 
Sven Erik afslutter med at takker Trine Nielsen og Otto Larsen for samarbejdet. 
 
Jan Kiholm takker Trine Nielsen og Brian Olesen for arbejdet i bestyrelsen. Jan takker 
Otto Larsen for arbejdet som revisor og Sven Erik Gade som dirigent. 
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Jan Kiholm                                  Sven Erik Gade                                 Brian Olesen 


	i mødesalen på Haslev Folkebibliotek kl. 19.00
	Brian Olesen blev foreslået og valgt.


