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Referat fra Haslev svømmeklubs ordinære generalforsamling 

4. februar 2020 kl. 19:00 
Haslev Bibliotek, Mødesal Novellen 

Formand Jesper bød velkommen og præsenterer sig selv og resten af Bestyrelsen. Klubben ønsker 

gennemsigtighed og derfor er både beretning og regnskab tilgængelig på klubbens hjemmeside 
inden generalforsamling 2020. 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1.1 Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog atter engang Sven Erik Gade og denne blev valgt. Sven Erik konstaterede, at 

generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

1.2 Valg af sekretær 

Bestyrelsen foreslog Anette Melgaard og denne blev valgt. 

1.3 Valg af stemmetællere 

Pia Mondrup og Jørgen Essendrop blev valgt 

2. Bestyrelsens beretning til generalforsamlingens godkendelse. 

Beretningen blev fremlagt på vegne af bestyrelsen af formand Jesper Kongstad - med hjælp fra 
repræsentanter fra de forskellige afdelinger, uddrag kan læses herunder. 

Der blev ikke stillet yderligere spørgsmål til beretningen og formandens fremlæggelse blev 
godkendt med bemærkningen om en god og meget fyldig beretning. 

Beretningen kan læses på klubbens hjemmeside: www.haslevsvømmeklub.dk under 
'Generalforsamling og vedtægter' 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til generalforsamlingens godkendelse 

Regnskabet for 2019 er tilgængeligt på hjemmeside under 'Generalforsamling og vedtægter' 

Det reviderede regnskab er godkendt og underskrevet af revisorerne uden anmærkninger. 
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Det revideret regnskab blev fremlagt af kassereren, og fremlæggelsen godkendt. 

4. Indkomne forslag 

Vedtægtsændringer til Haslev Svømmeklub. 

Bestyrelsen fremlagde ændrede vedtægter. Generalforsamling godkendte. 

De endelige vedtægter vil være tilgængelige på hjemmeside efter underskrift af bestyrelsens 
medlemmer. 

5. Fremlæggelse af budget 2020 
Budget 2020 blev fremlagt af kassereren Allan Tirsgaard. 

Der er budgetteret med en kontingentstigning. Årsagen hertil er at finde i de sidste års udvikling af 

økonomien og kontingenter tilpasset herefter. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter jf. Haslev svømmeklubs 

vedtægter 

Nedenstående bestyrelsesmedlemmer var på valg i 2020: 

Formand (vælges direkte) Jesper Kongstad, genopstiller og blev genvalgt 

Bestyrelsen indstillede Karin Elbæk Nielsen, Dan Hansen stillede op på dagen. Begge præsenterede 
sig for forsamlingen. Herefter blev der foretaget skriftlig afstemning og udfaldet blev at Karin 
Elbæk Nielsen blev valgt til bestyrelsen for en 2 årig periode. 

Øvrige bestyrelsesposter på valg: 

Suppleanter: 
Bestyrelsen foreslog: 

Claus Sørensen, Ej villig til genvalg 
Anette Melgaard, Ej villig til genvalg 
Susanne Schultz, villig til genvalg - idet nye vedtægter var 
vedtaget inden da var det underforstået at Susanne er 
selvskrevet til bestyrelse som leder af svømmeskolen og 
dermed ikke deltog i afstemning. (Formel ansættelse vil 
efterfølgende blive udført af forretningsudvalg.) 

Lone Flytkjær Hansen / ønsker genvalg og valgt 
Jesper Skovmand / Opstillede og valgt 



7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant for 1 år. Jf. Haslev svømmeklubs 

vedtægter §5 stk. 8. pkt. 7 

Revisor 

Revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

Dorthe Badensø, opstillede og valgt 
Dan Hansen, genvalgt 

Sven Erik Gade, genvalgt 

Spørgsmål vedr. vandgymnastik. Besvaret her og nu af Susanne - kræver videre behandling for 

kommende sæson med henblik på f.eks. niveau inddeling af gymnastikhold. 

Forslag om ændring t il betalingsstruktur. Kan man forblive tilmeldt/indmeldt i stedet for at man 

skal melde sig t il hvert år. (abonnementsordning). Enkelte medlemmer er stadig udfordret på at 

kunne betale vha. firskellige betalingsordninger hvor de gerne vil afregne kontant. 

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

for arbejdet med at lede Haslev svømmeklub. 

Der deltog 17 stemmeberettigede medlemmer inkl. Bestyrelsen. 

Haslev svømmeklub var vært for en god kop kaffe og kage ved generalforsamlingen. 
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Sven Erik Gade 

Formand Dirigent 
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Anette Melgaard 

Referent 


