Den 8.2.2006

Referat fra Haslev Svømmeklub
Generalforsamling den 7. februar 2006
i Haslev Hallens Selskabslokale kl. 19.00
Sven Erik Gade bød velkommen og forestod efter fællessang valg af dirigent.
A: 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
1.4 Marianne Kiholm og Leon Jørgensen blev foreslået og valgt.
2.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingens godkendelse
Sven Erik Gade uddybede den skriftlige beretning og omtalte sidste års
generalforsamlings valg og efterfølgende konstituering.
Arbejdet med virksomhedsplan og beskrivelse af klubbens praksis blev supplerende
omtalt.
Betydningen af et velfungerende instruktørkorps blev præciseret. Klubbens
prioriteringer af kursusdeltagelse og instruktørsamlinger blev fremhævet. Der blev
orienteret om klubbens samværspolitik og pædofilipolitik. Der blev givet en kraftig
opfordring til alle om at opsøge og stimulere flere til at melde sig som instruktører.
Arbejdet med konkurrenceholdet blev omtalt og rost. Betydningen af, at der er
mange aktive forældre omkring konkurrencesvømningen blev fremhævet.
Bestyrelsen er efter ønske fra K-udvalget i gang med at præcisere målsætningen for
konkurrencesvømningen i Haslev Svømmeklub.
I omtalen af betydningen af større medlemsinddragelse blev Aquavisen nævnt som et
muligt medie. Derfor opfordres flere til at skrive indlæg til Aquavisen. Hjemmesiden
blev omtalt, og den blev delvist anvendt illustrativt under hele generalforsamlingens
afvikling. Svømmercafeen blev nævnt som en værdsat social aktivitet, og der blev
givet en opfordring til at flere melder sig som hjælpere ved afviklingen af caféugerne.
Det blev opfordret til at søge midlerne i den sociale pulje, hvor der er afsat 25.000
kr.. Ansøgningsfristen er 1. marts og 1. september. Som eksempel på aktivitet, der
gav meget socialt samvær blev sommerens ”åbent van svømning” nævnt.
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De aktuelle samarbejdspartnere og sponsorer blev nævnt og påskønnet.
Den mundtlige og skriftlige beretning var meget fyldestgørende og gav ikke
forsamlingen anledning spørgsmål eller bemærkninger. Beretningen blevet godkendt
med applaus.
3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse
Efter Lars Winterhalters grundige gennemgang af og enkelte afklarende spørgsmål
blev regnskabet godkendt.

4.

Behandling af indkomne forslag:
Der var ingen forslag til behandling.

5.

Fremlæggelse af budget
Lars Winterhalter redegjorde for bestyrelsens forslag til budget, som derefter blev
taget til efterretning.

6.

Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
Da der til ingen af posterne var mere end en kandidat, blev valgene gennemført
uden skriftlig afstemning.
På valg er:
Formand: Sven Erik Gade
Ønsker ikke genvalg
Jens Højlund blev foreslået og valgt.
På valg er:
Bestyrelsesmedlem Jan Kiholm
Er villig til genvalg.
Jan Kiholm blev foreslået og valgt.
Bestyrelsesmedlem Trine Nielsen
Er villig til genvalg.
Trine Nielsen blev foreslået og valgt
Bestyrelsesmedlem Jørgen Essendrop Er villig til genvalg
Jørgen Essendrop blev foreslået og valgt
1. suppleant Dorte Fønss
Er villig til genvalg.
Dorte Fønss blev foreslået og valgt
2. suppleant Lise Føns Christensen
Er villig til genvalg.
Lise Føns Christensen blev foreslået og valgt

7.

Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
På valg er:
Revisor Bent Sømark Nielsen
Bent Sømark blev foreslået og valgt
Otto Larsen blev foreslået og valgt
Revisorsuppleant:
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Er villig til genvalg.

Sven Erik Gade blev foreslået og valgt.
8.

Eventuelt
Sven Erik Gade sagde tak for et godt samarbejde i bestyrelsen.
Jørgen Essendrop takkede Sven Erik Gade 7 års kompetent ledelse i bestyrelsen.
Marianne Kiholm gjorde som redaktør opmærksom på næste deadlines for
Aquavisen den 3. marts.
Sven Erik Gade gjorde opmærksom på, at deadline for ansøgning til den sociale
pulje er den 1. marts.
Hanne Suhr efterlyste interesse for at de uddannede tidtagere gik videre og blev
dommere.
Frode Jensen roste svømmeklubbens virke og takkede i den forbindelse Sven Erik
Gade for hans store betydning for det.
Dirigenten takkede til sidst for god ro og orden under generalforsamlingens afvikling,
og Sven Erik Gade takkede dirigenten og bød alle velkommen til det efterfølgende
hyggearrangement, hvor nogle af klubbens ”åben vand svømmere” fortalte og viste
billeder fra deres oplevelsesrige tur til Vansbro i Sverige.
Referent: Jørgen Essendrop
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