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Referat fra Haslev sv¢mmek|ubs ordinaere generalforsamling 

tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19.00 

Haslev Bibliotek m¢delokale 2 

Dagsorden if¢|ge vedtaegterne: 

1.1 Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Sven Erik Gade. 

Sven Erik blev valgt. 
Sven Erik konstaterede efterf¢|gende, at generalforsamlingen var Iovlig indkaldt. 

1.2 Valg af referent 

Bestyrelsen foreslog Susanne Schultz 

Susanne blev valgt 

1.3 Valg af 2 stemmetaellere 

Ida Kr'o'll Mortensen 0g J¢rgen Essendrop blev valgt 

2. Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen godkendelse 

Beretningen blev fremlagt af formand Jesper Kongstad (generelt afsnit) suppleret af 

Knud Petersen (sv¢mmeskolen) Claus Engholm S¢rensen (K-afdelingen). 

Beretningen kan laeses pé klubbens hjemmeside efter generalforsamlingen: 

www.haslevsv¢mmek|ub.dk 

Uddrag fra beretningen: 

Den forl¢bne saeson er endnu engang for|¢bet til stor tilfredshed for sv¢mmere, 

traenere, 0g andre tilknyttede 0g Haslev sv¢mmek|ubs s bestyrelse. Der har vaeret 

mange involveret i klubbens aktiviteter béde frivillige 0g ansatte. 

Udover sv¢mmeskolen undervisning 0g konkurrence sv¢mning er der blevet afviklet 
en masse andre aktiviteter, b|.a. Haslev Vintercup, distancesv¢mning, 

klubmesterskab, Aqua Camp, kulturnat— sv¢mmeklubben takker alle traenere, Haslev 

Sv¢mmek|ub har deltaget i: Stafet for Livet. |nstrukt¢rer medarbejdere, foraeldre, 
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sv¢mmeha|spersonale for en altid prisvaerdig indsats. Mikrostaevne i efterérsferien 
blev afholdt med stor succes sammen med 3 andre klubber. I alt 100 sv¢mmere. 

Stor tak til staevneleder Tom Christensen der f¢rer an. 

Tak til K— og T— holdenes aktivitetsudvalg, der stér for fortaering m.v. ved staevner. 

Der har vaeret afholdt 5 bestyrelsesm¢der, hvilket har vaeret et passende niveau. 

J¢rgen Essendrup fik tak for det store arbejde, han udf¢rer i forbindelse med 

klubbens hjemmeside - herunder arbejdet med det nye design 0g holder 05 

opdateret hvad der sker pé Klub Modulet 

Sv¢mmeskolen 

Medlemstallet er stort set det samme som tidligere. 955 vs. sidste ér 973 det er isaer 

de tidlige b¢rneho|d der ikke er b¢rn nok til. Grundet den ”udvidede skoledag” af 

den nye skolereform. Sv¢mmeskolen har p.t kun ca. 15 p5 venteliste 0g 53 ledige 

pladser, hver vil man igen fors¢ge 0g annoncere p5 webben eller pé skoler hvor man 

fér tidligt fri, at der er ledige pladser. 

Der er stadig lidt udfordringer med, at b¢rnene bliver tilmeldt de forkerte hold i 

forhold til deres sv¢mmeniveau. B¢rnene kommer for tidligt fra det lille bassin til 
det store bassin. Der bliver aendret pé halplanen, séledes at der bliver oprettet et 
Leg 0g Sv¢m — Meget ¢vet i det lille bassin. 

Der bliver mange nye tiltag i sv¢mmeskolen i den nye saeson. Drive-in 

vandgymnastik, aktiviteter for foraeldre, tilbud til b¢rn med saerlige behov, 
vandfitness mandag aften. 

Sv¢mmeskolen har ca. 57 hjaelpere fordelt pé 75 sv¢mmehold. 

Haslev Sv¢mmek|ub indgér i konstruktivt samarbejde med Haslev Sv¢mmehal, hvor 

klubben stadig har en fast kontaktperson. 

Haslev Sv¢mmek|ub takker for st¢tten i den for|¢bne saeson fra: EDC, Alm Brand 

Bank, RemalOOO, samt Mesterbageren. Klubben glaeder sig til det fortsatte 
samarbejde med disse sponsorer. 

Naeste ér traekker Alm Brand sig som sponsor. 

Derudover takkes klubbens ¢vrige st¢rre sponsorer: Alle sponsorer ved érets 
”sponsor sv¢mning” Gisselfeld Iegat til K—afd. 0g deres sv¢mmelejr, Danske Banks 

Haslevfond for opslagstavlen 
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Livredning 

Der har vaeret afholdt livredningskurset for 40 instrukt¢rer 0g hjaelpeinstruktqarer. 

Desuden har Faxe Kommune k¢bt livredningskursus til 30 laerere. Kurserne er 

afholdt af klubbens 5 tilknyttede dommere samt Sven Erik Gade 0g J¢rgen 

Essendrup med undervisning 0g afholdelse af teoriundervisning 0g pr¢verne. 

Klubben har 57 gode instrukt¢rer, der opfordres til deltagelse i 

efteruddannelseskurser. 

|nstrukt¢rsamling 

Der har vaeret afholdt instrukt¢rsam|ing i august, hvor klubbens interne traenere 0g 

bestyrelsesmedlemmer har tilrettelagt 0g gennemf¢rt dagen. I ér havde Haslev 

Sv¢mmeklub inviteret foredragsholder Arne Nielsson til at fortaelle om emnet 
”Arbejdsglaede 0g balance”. 

Der er som det er lovbestemt indhentet b¢rneattester for alle instrukt¢rer 0g 

hjaelpeinstrukt¢rer over 15 ér attester indhentes elektronisk. 

K- og T- afdelingen 

I 2017 har sv¢mmerne igen vist god fremgang med mange personlige rekorder 0g 

flotte placeringer ved staevnerene. Sv¢mmerne udvikler sig béde sportsligt 0g 

personligt. 

Afdelingen omfatter 28 vs sidste ér 35 medlemmer. Der er tendens til, at deltagerne 

bliver yngre. Samt at 5 dygtige sv¢mmere er flyttet til K¢ge Sv¢mmek|ub. 

Der har vaeret afholdt sv¢mmelejr for begge afdelinger. 

K—afdelingen har deltaget i diverse staevner, DMA kortbane, DGI landsmesterskaber, 

(DAM, Klubmesterskab, Sponser sv¢mning, DAM langbane, Regions 

Arsgangsmesterskaber 0g en masse andre.. 0g klarede sig fa ntastisk godt med 

hurtige sv¢mmere. Mange flotte personlige rekorder og flotte placeringer. 

Sponsor—sv¢mningen indbragte dkk 85.000, ikke som forventet. Men godt i forh. til 
at der var faerre sv¢mmere til at indsamle 

Der er uddelt Néle, fra Flipper—néle til s¢lvné| med s|¢jfe. 

Der laegges stor vaegt pé styrkelse af faellesskabet inden for afdelingen. 
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Andet: 

Der har igen i ér vaeret afholdt Aqua Camp, f¢rste uge i sommerferien med, 50 glade 

og motiverede b¢rn. Campen bliver holdt i samarbejde med Sv¢mmeskolen, Dansk 

Sv¢mmeunion 0g Rema 1000. Susanne Schultz ledede sv¢mmeskolen i samarbejde 

med rigtig gode instrukt¢rer 0g livreddere. Der vil ogsé blive afholdt Sv¢mme camp 

i 2018. 

Klubben har mange officials, men kan fortsat bruge endnu flere, da staevnerne 

kraever mange dommere, tidtagere m.v. 

Openwater: Der er stadig mulighed for deltagelse. Omdrejningspunktet er stadig 

bobleholdet mandag aften, Jan Kiholm gér pé kanten, Der er ikke Iaengere nogen 

koordineret planlaegning, men uformelt aftales forskellige motionsaktiviteter. 

Visioner for Haslev Sv¢mmeklubz 

Bestyrelsen ¢nsker fortsat at tilbyde en klub med et godt tilbud til nye som gamle 

sv¢mmere. 

Vedligeholde en fornuftig 0g stabil medlemsskare 0g kunne opretholde et af de 

laveste kontingenter i regionen. 

Styrkelse af faellesskaberne blandt medlemmerne omkring Haslev Sv¢mmeklub. 

Fortsat bevare de gode samarbejder med sével kommune, sponsorer 0g andre. 

Opretholdelse af et h¢jt niveau af traenere. 

Styrke konkurrenceafdelingen fremadrettet. 

Fortsat udvikling af nye initiativer for klubben. 

Kommentarer og sp¢rgsm5l til beretningen: 

Sv¢mme skolen har strammet op vedr. oprykning til T—holdet. Man vil tage en dialog 

omkring hvorledes man kan f5 flere sv¢mmere pé holdet da der gerne skulle komme 

dobbelt sé mange som der er nu. 

Man talte om den nye sv¢mmehal. Hvis man har nogle gode input eller idéer skal 

man henvende sig til Knud Petersen. 
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Babyerne i det lille bassin tager til Ringsted da det er varmere der. Man vil lave et 

fors¢g med at haeve vand temperaturen i de kommende uger for at bibeholde vore 

yngste sv¢mmere. 

Beretningen blev herefterjodkendt. 

3. Forelaeggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse. 

Det reviderede regnskab blev fremlagt af kasserer Allan Tirsgaard. Der var ingen 

pétegninger fra revisorerne til regnskabet for 2017. Revisorerne har udtrykt ros til 
sével regnskab som formidling. 

(Zfikonomien balancerer med et meget lille underskud. Sv¢mmek|ubben kommer ud 

af 2017 med et underskud pé Dkk 46.265. Det er et fint resultat, da der var 

budgetteret med et underskud p5 dkk. 90.000 

Allan Tirsgaard orienterede om de investeringer, der er foretaget omkring milj¢et 
samt investeringer i renovering samt nye ting der er k¢bt i sv¢mmehal|en. 

Regnskabet kan Iaeses pé Haslev Sv¢mmek|ubs hjemmeside. 

www.has|evsv¢mmek|ub.dk 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

Der er ikke forelagt forslag til aendringer — bestyrelsen har ingen ¢nsker om 

aendringer. 

5. Fremlaeggelse af budget 2018. 

Budget 2018 blev fremlagt af kasserer Allan Tirsgaard. 
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6. Valg af medlemmer til bestyrelse 0g 2 suppleanter jf. Haslev Sv¢mmeklubs 

vedtaegter § 5, stk. 8, pkt. 6. 

Nedenstéende bestyrelsesmedlemmer var pé valg i 2018: 

6.1 Formand Jesper Kongstad, blev genvalgt 

6.2 Claus Egholm S¢rensen, blev genvalgt 

6.3 Knud Petersen, blev genvalgt 

6. 4 Britt wichmann Nielsen, ¢nsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Annette 
Melgaard der blev valgt for 2 ér 

6. 5 Mia Lildballe M¢|Ier udtraeder af bestyrelsen. Der skulle vaelges et nyt medlem 

for 1 ér. Bestyrelsen foreslog Ida Kréll Mortensen valgt for 1 ér. Der blev valgt 

6.6 F¢rste suppleant: Bestyrelsen foreslog Nicole Jensen, der blev valgt for 1 5r. 

6.7 Anden suppleant: Bestyrelsen foreslog Tage Lodstrup, der blev valgt for 1 5r. 

F¢lgende bestyrelsesmedlemmer var ikke p5 valg i 2017: 

Medlem: Susanne Schultz 

Kasserer: Allan Tirsgaard 

7. Valg af 2 revisorer 0g 1 revisorsuppleant for 1 5r jf. Haslev Sv¢mmeklubs 
vedtaegter § 5, stk. 8, pkt. 7. 

7.1 Revisorer: Thomas S¢bygaard ¢nsker genvalg 0g blev valgt, 

Jan Kiholm, ¢nsker ikke genvalg, Dan Hansen blev valgt ind. 

7.2 Revisorsuppleant: Bent S¢mark, ¢nsker ikke genvalg. Sten Erik Gade blev valgt 

8. Eventuelt. 

Dirigenten konstaterede, at det havde vaeret en god generalforsamling. Han 

udtrykte stor tak til bestyrelsen for dens arbejde for Haslev Sv¢mmeklub. 

Der deltog 22 stemmeberettigede medlemmer inkl. Bestyrelsen. 
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Haslev Sv¢mmeklub var efterf¢|gende vaert ved et lettere traktement for de 

fremm¢dte medlemmer. 

‘%mggfl2®é 
/2 Egg % 3! 

Je er Kongstad Sven Erik Gade Susanne Schultz 

Formand Dirigent Referent 
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