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Referat fra Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2012 
24. januar kl. 19:00 i mødesalen på Haslev Folkebibliotek 

 
1.1 Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Sven Erik Gade 

Svend Erik Gade blev forslået og valgt. Svend Erik Gade bekendtgør at generalforsamlingen er 
rettidigt indkaldt og retsmæssigt bekendtgjort i den lokale presse. 
 
 

1.2 Valg af referent: Bestyrelsen foreslår Peter Compen 

Peter Compen blev valgt. 
 
 

1.3 Valg af 2 stemmetællere. 

Marianne Kiholm og Gorm Christiansen blev valgt. 
 
 

2  Bestyrelsens beretning til generalforsamlingens godkendelse. 

Jan Kiholm gennemgik og uddybede den skriftlige beretning. 
 
Spørgsmål fra salen. 
 
 Vandskrækholdet er flyttet flere gange, er der en skjult dagsorden. 
Grunden til det, er at det er en stor kabale som skal gå op når bassinplanen laves, og bestyrelsen 
prøver i videst mulig omfang at tage hensyn til alle ønsker. 
 
Hvordan kan man komme med ønsker til tider. Der er et udbredt ønske om at få lørdagstiden 9-
10 for voksne trimsvømmere igen.. En ide var måske en mulighed for at fremsætte ønsker, inden 
bassinplanen laves.  
Bestyrelsen tager selvfølgelig imod de gode ideer.  
 
Hjemmesiden er noget kedelig. 
Grunden til at vi har valgt det, er at der skal betales for 2 hjemmesider.  Vi er dog enige i at 
hjemmesiden ikke er så pæn, og er villig til at se på det såfremt nogle vil påtage sig den opgave 
at holde en hjemmeside opdateret. 
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab, til generalforsamlingens godkendelse 

Trine Leerskov gennemgik og uddybede regnskabet. 
 
Spørgsmål fra salen. 
Ingen spørgsmål, men ros til kassereren for et godt arbejde. 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 



 

   

Referat fra Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2012  Side 2 af 3 

H A       L E V
V Ø M M E K LU B H

S

 
4. Behandling af indkomne forslag. 

 
4.1 Vedtægtsændring 

Knud Pedersen gennemgik forslaget til vedtægtsændringer. 
Forslag om at i § 6 stk. 6. ændres ordet ”referatet” efter første punktum til ”referat”. 
Forslaget med ændringsforslaget blev vedtaget enstemmigt. 

 
 
5. Fremlæggelse af budget. 

Trine Leerskov gennemgik budgettet for 2012. 
 
Spørgsmål/bemærkninger fra salen. 
 
Kontingentet blev kommenteret. Haslev Svømmeklub er en billig klub at svømme i fordi vi 
opererer med årskontingent, modsat mange andre klubber hvor man betale det samme for et 
halvt år. 
 
 

6. Valg af medlemmer til bestyrelse og 2 suppleanter jvf. § 6 
 
Ikke på valg 
Kasserer: Trine Leerskov 
Medlem: Rosie Brady 
Medlem: Christina Westermann 
 
På valg for to år 
Formand: Jan Kiholm - ønsker ikke genvalg (Bestyrelsen foreslår Bibi Modin 
Christensen) 
 
Bibi Modin præsenterede sig selv. 
 
Bibi Modin blev valgt. 

 
Medlem: Knud Pedersen - er villig til genvalg 
Knud Pedersen blev valgt 
 
Medlem: Peter Compen - er villig til genvalg 
Peter Compen blev valgt 
 
Medlem: Kenneth Svenstrup - er villig til genvalg 
Kenneth Svenstrup blev valgt 

 
Suppleanter vælges for et år 

 
1. suppleant: Bestyrelsen foreslår Heidi Hansen 
Heidi Hansen blev valgt 

 
2. suppleant: Bestyrelsen foreslår Tom Christensen 
Tom Christensen blev valgt 
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7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år. 
     Bestyrelsen foreslår Bent Sømark og Thomas Søbygaard 
 

Bent Sømark og Thomas Søbygaard blev valgt som revisorer. 
Jan Kiholm blev valgt som revisorsuppleant. 
 

 
8. Eventuelt. 
 

Forslag om indkaldelse til generalforsamling hænges på tavlen i svømmehallen. 

Forslag om at der laves et udspringshold, og en mulighed for at komme på kursus i udspring. 
Evt. som supplement til de hold som allerede svømmer. 

Forslag om en høringsperiode før bassinplanen laves. 

Forslag om at vedtægtsændringer lægges frem samtidigt med offentliggørelsen af indkaldelsen 
til mødet. 

En opfordring til at flere deltager i Vansbro-svømningen. 

Linda orienterede om et nyt projekt som der arbejdes på. Det hedder AquaCamp, hvilket er en 
uge i sommerferien hvor børn/unge får lejlighed til at prøve kræfter med svømning.  

Svend Erik Gade takkede Jan for hans store indsats gennem alle årene. 

Knud Pedersen takkede på bestyrelsens vegne Jan Kiholm for hans store arbejde igennem 
mange år. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ ______________________ ____________________ 

Jan Kiholm   Svend Erik Gade  Peter Compen 

Formand  Dirigent Referent 


