
 

Referat fra Haslev svømmeklubs ordinære generalforsamling  

13.april 2021 kl. 19:00 

Online via Teams 

Formand Jesper Kongstad bød velkommen og oplyste at generalforsamling i 2021 var udskudt to 

måneder pga. Corona, men holdes nu online, da forsamlingsforbuddet endnu ikke var tilstrækkelig 

højt til at det kunne lade sig gøre at mødes fysisk.  

Klubben ønsker gennemsigtighed og derfor er både beretning og regnskab gjort tilgængelig på 

klubbens hjemmeside inden generalforsamling 2021. 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1.1 Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Mick Larsen, og denne blev valgt. Mick konstaterede, at generalforsamlingen 

var rettidigt indkaldt, mail var udsendt 28.3. samt endnu tidligere annoncering på hjemmesider 

mm. Han konstaterede ligeledes, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt med oplysning af 

dagsordenen. 

1.2 Valg af sekretær 

Bestyrelsen foreslog Karin Elbæk og denne blev valgt.  

1.3 Valg af stemmetællere 

Grundet online afholdelse af generalforsamlingen ville afstemninger blive foretaget via online 

håndsoprækning. Skal der være hemmelig afstemning, bliver det via SMS til dirigenten. John 

Olesen og Søren Høegh Butzbacker blev valgt som stemmetællere. 

2. Bestyrelsens beretning til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Beretningen blev fremlagt på vegne af bestyrelsen af formand Jesper Kongstad og næstformand 

Linda med input fra svømmeskolelederen og lederen af K-afdelingen. Fremlæggelsen fulgte den 

skriftlige beretning, som forud for generalforsamlingen var gjort tilgængelig på svømmeklubbens 

hjemmeside, og også efterfølgende kan læses der.  

Enkelte særlige hold blev nævnt særskilt under fremlæggelsen: Aqua Cross, som faktisk har fat i en 

del i aldersgruppen 19-24 år, flygtningekvinder i samarbejde med Faxe Kommune. Swim and 

Rescue som var fuldt besat. Masterclass var også en stor succes indtil corona nedlukningen i marts 

2020. Dennis og Linda vandt nogle mesterskaber ved Masters DM i marts 2020 og der blev også 

sat nogle DM-rekorder. 



 
For K-afdelingen blev det nævnt at HSK har svømmere i Top-10 på de nationale ranglister, hvilket 

vi er meget stolte af, specielt i betragtning af at HSK er en mindre klub. Det har været en 

udfordring at deltage i mesterskaber med en meget anderledes fremgangsmåde pga. restriktioner. 

T-holdets trænere har gjort en kæmpe indsats for at få nye svømmere op på T-holdet. Samlet fra 

bestyrelsen lød en stor ros til trænerteamet i K-afdelingen for indsatsen. 

Kirsten spurgte til at de ældre medlemmer ikke er omtalt meget i Beretningen. Alder 60+ udgør 

15% af medlemmerne, rigtig godt og vigtigt for folkesundheden. Nederst side 3 står at der er sket 

en omrokering med henblik på klubbens medlemmer. Kirsten håber, at hold med færre, ældre 

deltager bevares, og ikke spares væk. Svømmeskolelederen, Susanne, svarede at der ikke var 

planer om at nedlægge disse hold, men at der jf. Vedtægterne skal være mindst 8 tilmeldte på et 

hold for at det opretholdes.  Susanne oplyste supplerende, at de ældre medlemmer ikke har 

tilmeldt sig i sæson 2020/2021 i samme grad som tidligere, formodentlig grundet Corona. Jesper 

oplyste supplerende, at HSK har gjort en del ekstra tiltag for ekstra sikkerhed i forbindelse med 

corona i samarbejde med svømmehallens personale. 

Kirsten nævnte, at de 19-24-årige er underrepræsenteret blandt klubbens medlemmer, hvilket 

hun for ærgerligt. Jesper svarede, at dette var en landsdækkende tendens, og at det var noget, 

som bestyrelsen har meget fokus på. 

Jørgen Essendrup gjorde opmærksom på en funktion i Klubmodul omkring anbefaling til 

kommende svømmehold. Susanne takkede for input med oplyste, at det i år ville blive vanskeligt 

at anbefale, hvis svømmeholdene ikke kommer i gang snart, da har været en kort sæson. 

Jørgen gjorde opmærksom på at det på svømmeklubbens hjemmeside er muligt at tilmelde sig 

livredningsprøver. 

Kirsten spurgte de omtalte ekstraordinære tilskud, har man kunnet søge lønkompensation for 

instruktører og træner. Jesper henviste til, at det vil Kassereren komme ind på under 

fremlæggelsen af regnskabet. 

Der blev ikke stillet yderligere spørgsmål til beretningen og årsberetningen blev godkendt. 
 

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

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til generalforsamlingens godkendelse 

Regnskabet for 2020 er tilgængeligt på hjemmeside under ’Generalforsamling og vedtægter’ 

Det reviderede regnskab er godkendt og underskrevet af revisorerne uden anmærkninger. 

http://www.haslevsvømmeklub.dk/


 
Kassereren takkede revisorerne for godt samarbejde. 

Regnskabet er fremstillet på vanligvis med 2020-tal, 2019-tal og budgettal. Der har været 

fremgang i indtægterne, primært pga. tilskud til Aqua Camp, som Faxe Kommune. Der har 

selvfølgelig også være udgifter til Aqua Camp, men samlet har det givet et mindre overskud. K-

afdelingen har derimod været ramt af færre indtægter, blandt andet fordi der ikke kunne afholdes 

sponsorstævne. Der er modtaget 37 tkr. fra DGI-puljer i corona kompensation for det manglende 

sponsorstævne. Desuden har kommunen ydet et betragteligt tilskud til materialer. 

Udgiftssiden har også været påvirket af nedlukningen. Instruktørerne har ikke fået løn under 

forårets nedlukning, og dermed er der heller ikke søgt lønkompensation. Vurderingen er i øvrigt, 

at det var tvivlsomt om svømmeklubben kunne komme i betragtning til lønkompensation, blandt 

andet fordi reglerne kræver et overskud i foregående regnskabsår (2019), hvor HSK havde et 

underskud. Der er givet en stor julegave indenfor reglerne til instruktørerne, som et plaster på 

såret i forhold til at de under hele forårets nedlukning ikke havde fået løn.  

Samlet kommer svømmeklubben ud med et betragteligt overskud. 

Årsregnskabet blev godkendt. 

4. Indkomne forslag 

Der er kommet et forslag fra bestyrelsen om, at den lovede tilbagebetaling for den del af sæsonen, 

der har været nedlukket grundet Corona restriktioner, kun sker ved aktiv henvendelse til 

kassereren pr mail inden sæsonafslutning 27. maj. Sker der ikke en aktiv tilbagemelding fra det 

enkelte medlem, tilfalder tilbagebetalingen svømmeklubben. Der ville komme mere udførlig 

information om dette til de enkelte medlemmer. 

Kirsten anførte, at denne fremgangsmåde stiller nogle ældre medlemmer dårligt, da mange ikke er 

så digitale og derfor ikke ser mails, hjemmeside mm. Jesper svarede, at det havde bestyrelsen 

diskuteret, herunder også en ”rabat-model” med, at tilbagebetalingen modregnes i næste sæsons 

kontingent, hvilket bestyrelsen har fravalgt, da man gerne vil have adskilt sæsonerne og have 

klarhed over hvad der tilbagebetaling og hvad der er næste sæsons kontingent. Jesper tilføjede, at 



 
bestyrelsen var opmærksomme på de ældre, og der vil blive taget specielle hensyn til de ældre, 

som ikke er så digitale. 

Dorte Badensø spurgte, hvilken nedlukningsperiode, der helt præcist var tale om. Jesper afklarede 

at der var tale om sæsonen 2020/21, hvilket betyder at der sker kompensation fra nedlukningen 9, 

december og hvor længe den nu måtte vare. 

Jørgen mente, at dette forslag vil medføre, at hovedparten vil vælge tilbagebetaling, hvilket ville 

kunne give en del praktiske udfordringer f.eks. pga. Dankortudskiftning, så der skal ske 

bankoverførsler, og han argumenterede for modellen med modregning i næste sæsons 

kontingent. Jesper svarede, at begge modeller har fordele og ulemper, men at bestyrelsen foretrak 

modellen med aktiv tilbagebetaling. 

Kassereren oplyste, at ”rabat-modellen” vil give meget lave kontingenter i den kommende sæson, 

hvor det ikke er synligt, hvad der er tilbagebetaling, og hvad der er kompensation. Når 

kontingentet så normaliseres, vil det kunne opleves som en stor stigning i kontingentet. 

John anførte, at HSK havde lovet at medlemmerne vil få pengene tilbage. Hvis man i stedet laver 

en rabat model svarer det til en slags voucher, hvilket kunne give dårlig stemning. 

Dirigenten satte forslaget til afstemning, og 11 ud af 13 stemte for forslaget. 

Der var ikke fremkommet yderligere forslag. 

5. Fremlæggelse af budget 2021 

Budget 2021 blev fremlagt af kassereren Allan Tirsgaard.  

Forventer færre indtægter i 2021 ift. Realiseret 2020, men det skyldes særdeles de ekstraordinære 

indtægter i 2020 til Aqua-camp. 

Udgiftsmæssigt lægges op til et budget på niveau med 2020. Omkostninger svømmeskolen stiger 

markant pga. den meget store tilbagebetaling af kontingenter på 275.000 kr. Det svarer til 25% af 

HSK’s kapital. Svømmeklubben kan klare dette økonomisk.  

Samlet budgetteres med underskud på 256.000 kr., mod et overskud i 2020 regnskabet på 173.000 

kr. 



 
Dorte spurgte om hvordan de 275.000 kr. i forventet tilbagebetaling er beregnet? Linda oplyste at 

det var beregnet til og med ugen efter påske og med en høj andel af medlemmer, der ønskede 

tilbagebetaling. 

Michael spurgte, om det var muligt at opfordre medlemmerne til at donere tilbagebetalingen til 

svømmeklubben, når de blev oplyst om muligheden for tilbagebetalingen, idet det betyder en stor 

forskel for svømmeklubben, hvis tilbagebetalingen doneres. 

Kassereren tilsluttede sig opfordringen til bestyrelsen, men at det var vigtigt at medlemmerne fik 

mulighed for at få tilbagebetalingen, hvis de ønsker det. 

Kirsten mente man skal passe på ikke at give medlemmerne dårlig samvittighed hvis de ønsker 

tilbagebetalingen. 

Fremlæggelsen af budgettet blev taget til efterretning. 

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

vedtægter 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2021.  
 
Kasserer (Skal vælges direkte), Allan Tirsgaard (ønsker ikke genvalg)  
Bestyrelsesmedlem Linda Lund Tietze (Ønsker genvalg)  
Bestyrelsesmedlem Mick Larsen (Ønsker genvalg)  
 
Formanden og 1 bestyrelsesmedlem er ikke på valg i 2021.  
 
Bestyrelsen foreslår ekstraordinært, at den nuværende formand Jesper Kongstad vælges til 
kasserer, at næstformand Linda vælges som formand, og at der herudover vælges 2 
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens forslag kan ses på hjemmesiden 
 
Ved afstemning blev følgende valgt: 
Jesper Kongstad blev valgt som kasserer for en to-årig periode 
Linda Lund Tietze blev valgt til bestyrelsen som formand for en et-årig periode 
Søren Høgh Butzbacker blev valgt som bestyrelsesmedlem for en to-årig peiode 
Mick Larsen blev valgt som bestyrelsesmedlem for en to-årig periode. 
 
Der skal vælges to suppleanter: 
 
Bestyrelsen foreslog:    
Lone Flytkjær Hansen / ønsker genvalg og blev valgt ved afstemning 
Jesper Skovmand / ønsker genvalg og blev valgt ved afstemning 

              



 
Det nye bestyrelsesmedlem Søren Høegh Butzbacker præsenterede sig. Hans datter er startet i 

HSK først i svømmeskolen, nu på T-holdet. Har en fortid som svømmer i HTT og senere Haslev 

Svømmeklub, og har været K-svømmer med gode minder derfra. Han roste K-afdelingens træner 

for at holde gang i de unge svømmere på K- og T-holdet under nedlukningen.  

Jesper takkede kassereren for en god og ihærdig indsats gennem flere år, hvor der kommet et 

væsentligt bedre overblik over svømmeklubbens økonomi. Han takkede for tilliden, der var blevet 

vist ham som formand. 

Allan Tirsgaard takkede for en god tid og godt samarbejde med øvrige bestyrelsesmedlemmer 

siden 2014. Han trækker sig pga. tidspres, da han har valgt at stille op til Kommunal og regionsvalg, 

ikke fordi der er dårlig økonomi i svømmeklubben. 

Linda takkede for valget som formand for svømmeklubben, hun der frem til arbejdet og glæder sig 

meget til det videre arbejde. Hun takkede Allan for det gode arbejde og samarbejde.  

 

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

vedtægter §5 stk. 8. pkt. 7 

Revisor   Dorthe Badensø, genopstillede og genvalgt 
Dan Hansen, genopstillede og genvalgt 

 
Revisorsuppleant                 Allan Tirsgaard opstillede og blev valgt 
 
 

8. Eventuelt 

Der var ikke yderligere bemærkninger. 

Dirigenten konstaterede, at det havde været en god generalforsamling og takkede deltagerne. 

 

Der deltog 13 stemmeberettigede medlemmer inkl. Bestyrelsen. 

 

 

 

 



Afgående formand 

Mick Larsen 

Dirigent 

Karin Elbæk Nielsen 

Referent 


