
Referat fra Haslev svammeklubs ordinaere generalforsamling 
5. februar 2019 kl. 19:00 

Haslev Bibliotek, Madesal 3 

Dagsorden if¢|ge vedtaegterne: 

Q Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog atter engang Sven Erik Gade 0g denne blev valgt. Sven Erik konstaterede, 

at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Sven Erik bemaerkede ogsé, at det var glaedeligt 

at indkaidelses nu ogsé kom ud 0g Ié tilgaengeligt elektronisk. 

_1_.; Valg af sekretaer 

Bestyrelsen foreslog Anette Melgaard 0g denne blev valgt. 

1.3 Valg af stemmetaellere 

Dan Hansen 0g John Olesen blev valgt 

2. Formandens beretning pé vegne af hele bestvrelsen. Tilgeneralforsamlingens 

godkendelse. 

Beretningen blev for alle afdelinger fremlagt af Formand Jesper Kongstad. 

Beretningen kan laeses pé klubbens hjemmeside: www.has|evsv¢mmeklub.dk 

Uddrag fra beretningen: 

20 érs jubilaeum. Haslev sv¢mmeklub blev stiftet i februar 1999 0g har dermed eksisteret i 20 5r. 

2018 i Haslev Sv¢mmeklub er endnu engang forl¢bet til stor tilfredshed for sv¢mmere, traenere, 

andre tilknyttede og Haslev Sv¢mmeklubs bestyrelse. 

Hovedaktiviteter er sv¢mmeskole undervisning 0g konkurrencesv¢mning. Herudover er der 

afviklet en masse andre aktiviteter hvor der b|.a. ska! naevnes Haslev Vinter Cup, 

distancesv¢mning, klubmesterskab, livredningsundervisning, Aqua-Camp, kulturnat, foreningernes



dag - sv¢mmeklubben takker alle traenere, instrukt¢rer, medarbejdere, foraeldre, 

sv¢mmehalspersonale for en altid prisvaerdig indsats. 

Sommerperioden blev for flere hold forlaenget med maj méned. Afslutningen af saeson 17/18 og 

opstart af nuvaerende saeson er forl¢bet godt 0g med god tilslutning af nye svwmmere. 

Juleafslutninger blev afholdt p5 tvaers pé de forskellige sv¢mmehold med st¢rre 0g mindre sociale 

arrangementer. 

Generalforsamling blev afholdt i februar; her blev formanden samt to af medlemmerne genvalgt. 

2 nye medlemmer indtrédte 0g 2 var ikke pé valg. Bestyrelsen konstituerede sig pé efterf¢lgende 

bestyrelsesm¢de. I juni udgik davaerende naestformand 0g bestyrelsen konstituerede sig herefter 

igen i august. 

Der er afholdt 6 bestyrelsesmqader i 2018 samt flere udvalgsm¢der. 

Sv¢mmek|ubben indgér i FOF — Folke Oplysnings Forbund udvaIg med henblik p5 ogsé at have 

indflydelse p5 hvordan kommunens midler tildeles. 

Ligeledes indgér vi l¢bende i dialog med forvaltningen om de driftsmaessige udfordringer som der 

er i sv¢mmehallen - herunder at selve hallen er nedslidt p5 mange omréder. lndimellem er det 

omréde som giver vores medlemmer 0g instruktwrer udfordringer i hverdagen. 

Haslev Sv¢mmek|ub deltager i dialogen om etablering af nye sv¢mmefaciliteter (sv¢mmeha|). 

Hjemmeside 
Haslev Sv¢mmeklubs hjemmeside vedligeholdes fortsat af J¢rgen Essendrop der |¢bende hoider 
den opdateret 0g derudover varetager forskellige IT arbejder. Et stort 0g uvurderligt arbejde. 
Tusind tak. 
P5 foranledning af ’Klubmodul’ vil der | 2019 forekomme tilpasninger af layoutet sé det bliver 
mere tidssvarende. 

Nye tiltag i svammeskolen. 
Drive -— in vandgymnastik 
Hvis man er forhindret i at deltage pé det hold, man er tilmeldt, kan man made pé et af de andre 
hold indenfor samme uge. 

Aktiviteter for foraeldre 
Mens b¢rnene er til sv¢mmeundervisning, kan foraeldrene tilbydes kursus i livredning, 
|¢betraening mm.



Tilbud til b¢rn med saerlige behov 
Vi pétaenker at udvikle et specielt hold i naeste saeson, I¢rdag morgen med Tom som instruktwr, for 
b¢rn med saerlige behov, det kunne for eksempel vaere b¢rn med diagnoser. 
sv¢mmeskolen vi! gerne have fokus pé undervisning af b¢rn med saeriige behov, og barn som ikke 
kan vaere med i en aimindelig undervisning. 

Konkurrenceafdelingen 
Der er ved udgangen af 2018 4 traenere tiIknyttet K afdelingen, hvor der inden sommerferien var 5. Nyt er, 

at der er tilknyttet en tekniktraener, hvilket har betydet ¢get fokus p5 hver enkelt sv¢mmer i forhold til 
mere fokuseret traening med teknik. Samarbejdet i traenerteamet er rigtig godt, og de har sammen leveret 

nogle rigtig gode resultater. 

Svammere: 
Der er pt. 23 sv¢mmere p5 K-holdet 0g 11 svwmmere p5 T—holdet. Der arbejdes hele tiden sammen med 

sv¢mmesko|en i forhold til at tilbyde sv¢mmere fra sv¢mmeskolen mulighed for at pr¢ve sig af p5 

talentholdet. K-afdelingen er rigtig glade for det gode samarbejde med sv¢mmeskolen. Det fungerer nu 

rigtig godt. Mélet er, at T—holdet skal have ca. 15—20 sv¢mmere 0g K-holdet 25-30 sv¢mmere. 

Sponsorer 0g sponsorsvamning: 
2018 sponsorsv¢mmestaevnet var en stor succes. Der bIev sv¢mmet hele kr. 118.000 mod 85.000 i 2017, 0g 

det er k akedes 05 at fé knap 114.000 af dem i hus. Det er et rigtig godt resultat. 

Herudover er der i 2018 blevet etableret et sponsorudvalg, der har til opgave at s¢ge midler til ikke bare K— 

afdelingen, men ti! hele sv¢mmek|ubben. Sponsorudvaigets arbejde har indtil videre betydet, at K- 

afdelingen har modtaget et legat fra DGI pé kr. 25.000 0g et sponsorat fra Naestved Storcenter p5 kr. 

10.000. Desuden er der givet et privat sponsorat, der er brugt til en ugentiig Yoga-traening, der foregér i 

HTTs traeningslokaler umiddelbart inden onsdagens aftentraening. 

EDC, der er klubbens hovedsponsor, har udover st¢tten til klubben, ogsé st¢ttet K- A holdet, bl.a. med tilskud til tekniktraening, der blev brugt til tekniktraener i saeson 

2017/2018. 

\ ’ Sponsorerer 0g Samarbejdspartnere 

EDC Haslev er fortsat sv¢mmek|ubbens hovedsponsor. Nu aftale er indgéet for 
2019. 
| 2018 har EDC Haslev st¢ttet klubben med kontant be|¢b samt annoncer i Haslev Posten. 
Sv¢mmeklubben takker EDC Haslev for den fortsatte support. 
Se ogsd under Konkurrence afd. A 
Derudover takkes klubbens ¢vrige st¢rre sponsorer:



‘ LEVsfltfirm ‘ 

9x5; 

@MMEKLUB 
AHe sponsorer ved érets ’Sponsor sv¢mning’ 
Danske Banks Haslevfond, DGI, Naestved Storcenter, Rema 1000 Haslev 
Diverse private sponsorater 

m: 

Aktivitetsudvalget stér altid kiar ved arrangementer for klubben, staevner, samt endog ved 

sv¢mmehal|ens aktiviteter. Aktivitetsudvalget takker ogsé for alle de generwse bidrag der er 

modtaget til videresalg af kage, toast mm. Overskud tilgér konkurrenceafdelingen. 

Sv¢mmeha|lens ledelse 0g personale har sv¢mmek|ubben som altid haft et godt samarbejde med i 

det for|¢bne° ar. Personalet er altid hjaelpsomt 0g er en naturlig del af de daglige aktiviteter der 
sker I 0g omkring klubben— Stor tak til alle. 

Dansk Sv¢mmeunion har igen i 2018 rédgivet 0g deltaget i aktiviteter ved sv¢mmecamp, 
instruktwr kurser samt bestyrelsesarbejde. 

Beretningen blev godkendt med bemaerkningen om en god 0g bred beretning. 

3. Forelaeggelse af regnskab til generalforsamlingens godkendelse 
Haslev Svmmmeklub kommer ud af 2018 med et Iille overskud p5 ca. 7.500 kr. 

Deter et rigtigt fint resultat, da det var budgetteret med et underskud pé 76.000 kr. 

Arsagen til det flotte resultat skal ses i, at klubben har opnéet mange sponsorater 0g andre 

indtaegter. Der har vaeret en stor indsats for at s¢ge fonde, kommunale puljer, indtaegter 

fra Haslev Vinter Cup i 2018, samt haft en god indtaegt ved at udbyde livredning til nogle af de 

foreninger 0g institutioner som har brug for dette. 

Uden alle disse tiltag, som naesten genererer 45 % af de samlede indtaegter, var det ikke muligt at 

sikre samme tilbud med de indtaegter som kommer ind fra kontingenterne alene, 0g det er en 

vaesentlig érsag til klubbens sunde ¢konomi sammenholdt med et fornuftigt kontingent niveau. 

lgen i ér har disse indteegter medf¢rt, at man kunne ¢ge nogle omkostninger, f.eks. har der igen 

vaeret behov for ny beklaedning til instrukt¢r— 0g hjaelperkorpset, 0g bruge nogle midler pé 

uddannelse, samt deltage i nogle omkostninger i sv¢mmehallen for at l¢fte det generelle niveau. 

Det er positivt, at dette er muligt, samtidig med, at kontingentet har vaeret hoIdt i ro igennem flere 

5r. Det er en sund ¢konomi, 0g der er et fornuftigt sammenhaeng imellem indtaegtsgrundlag 0g de 

aktiviteter som udbydes.



4. lndkomne forslag 
Der var ikke modtaget forslag 0g bestyrelsen havde ikke ¢nske om nogen aendringer. 

5. Fremlaeggelse af budget 2019 

Budget 2019 blev fremlagt af kassereren Allan Tirsgaard 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 0g suppleanter if. Haslev sv¢mmek|ubs 

vedtaegter 

Valg af medlemmer til bestyrelse 0g 2 suppleanter 

Nedenstéende bestyrelsesmedlemmer var pé valg i 2019: 

Kasserer (vaelges direkte) Allan Tirsgaard Larsen, genvalgt 

¢vrige bestyrelsesposter Tage Lodstrup, Ej villig til genvalg 
Ida Kréll Mortensen, Ej villig til genvalg 

Bestyrelsens forslag Mick Larsen, valgt for en periode p53 2 5r. 

Linda Lund Tietze, valgt for en periode p51 2 5r. 

Suppleanter, Bestyrelsen 
foreslog: Lone Flytkjaer Hansen, der blev valgt for 1 ér. 

Henning Th¢fner, der blev valgt for 1 5r. 

7. Valg af 2 revisorer 0g 1 revisor suppleant for 1 5r. Jf. Haslev sv¢mmeklubs 

vedtaegier §5 stk. 8. pkt. 7 

Revisor Thomas S¢bygaard, genvalgt 
Dan Hansen, genvalgt 

Revisorsuppleant Sven Erik Gade, genvalgt



8. Eventuelt 
Bestyrelsens to nye medlemmer praesenterede sig for forsamlingen. 

John Olesen udtrykte tiifredshed over regnskabets aendrede struktur 0g transparens. 

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

for arbejdet med at Iede Haslev sv¢mmeklub. 

Der deltog 18 stemmeberettigede medlemmer inkl. Bestyrelsen. 

Haslev sv¢mmeklub var vaert for en god kop kaffe 0g en laekker kage ved generalforsamlingen.
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Jespg/Kongstad Sven Erik Gade Anette Melgaard 

Formand Dirigent Referent


