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Referat af ordinær generalforsamling i Frederikssund
Svømmeklub tirsdag den 18. marts 2014
Kl. 19.00 i klubhuset, Frederikssund.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling var som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Vedtagelse af budget for det kommende år.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Formand Teddy Bjørklund (genopstiller) Aage Lundgaard
(genopstiller ikke) Dorthe Schmidt (genopstiller) Morten H. Nielsen (genopstiller).
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Julie F. Eriksen (genopstiller) Lise-Lotte Wolsted
(genopstiller).
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
1. Valg af dirigent
Formanden, Teddy Bjørklund bød velkommen.
På bestyrelsens forslag blev Kurt Iversen valgt som dirigent. Han konstaterede, at
generalforsamlingen var lovlig og gav ordet til formanden.
2. Bestyrelsens beretning
Sæson generelt
Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen mødtes minimum én gang om måneden, som
udgangspunkt har været den 1. mandag i måneden, året rundt undtaget i juli. Mødet har
været afholdt her i klubhuset, Vadestedet fra kl.: 19:00 til ca. kl.: 21:45.
Bestyrelsen har bestået af 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter og har dermed ikke
været fuldt besat, da det ikke var muligt at få besat alle poster ved sidste generalforsamling.
Bestyrelsen har løst opgaver via de nedsatte udvalg - Sponsorudvalg, Tøjudvalg,
Svømmeudvalg, Klubhus- & arrangements udvalg samt Pr-udvalget.
Sæsonen har budt på mange opgaver, som har medført til stor aktivitet i de forskellige udvalg,
her kan bl.a. nævnes:
•
•

•
•
•

Det årlige Klubmesterskaberskab for både konkurrence og undervisningsafdeling –
stor succes med mange tilmeldte samt fremmødte forældre.
Stævnekalenderen – Orientering om sæsonens stævner, stævnetilmelding samt
planlægning af kørsel til de mange stævner henover året, derudover planlægning samt
afvikling af Danmark Svøm-langt, som et tilbud til alle kommunens borger med
mulighed for at se hvor langt de kunne svømme.
Juletræssalg – tilrettelæggelse af juletræssalg herunder aftale med forhandler,
modtagelse af træer, skaffe sælgere, løbende opfølgning, afregning mm.
Udarbejdelse af diplomer i forbindelse med svømmeskolens diplomuger – der har
været afholdt 3 diplomuger henover sæsonen.
Sponsoropfølgning samt jagten på nye sponsorer – hovedsponsorerne Bog & Ide har
forlænget deres kontrakt samt udvidet med t-shirt, for hvilket vi er taknemmelige.
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•
•
•

Ligeledes er der fundet en sponsor til svømmeskole 2014, som igen i år er Lokalavisen.
Vi har stadig brug for nye sponsorer bl.a. til vores badehætte samt taske.
Sæsonplanlægning samt løbende opfølgning på holdene.
Der er blevet skrevet en del artikler til vores hjemmeside og lokalaviser. Opdatering
af vores hjemmeside, klubtavle og lysavis i hallen samt facebook side og gruppe.
Sommer Svømmeskole herunder planlægning samt afvikling – i denne sæson valgte
vi at udbyde 4 hold, hvor næste alle pladser blev solgt. Stort tak til vores sponsor af
sommer svømmeskolen 2013, Lokalavisen.

Handlingsplan:
Som nævnt på sidste års generalforsamling har klubben arbejdet med en 3-årig handlingsplan,
som har været præsenteret på et informationsmøde. Denne plan igangsætter en hel del
aktiviteter og der er allerede igangsat en del:
- Nye tiltag i forbindelse med nye undervisningshold – herunder ungdomshold, Lær at
crawle, barn med mor eller far.
- Nyt navn til undervisningsafd. – ny svømmeskole, som er mere nutidigt og mere brugt
term inden for svømmeforeningerne. Derudover er der foretaget en justering af
holdstrukturen.
- Ansættelse af en fuldtids chef-træner.
- Dialog om tættere samarbejde med hallens brugere, dvs. halpersonalet, TRI-klubben og
Familie svøm for at kunne udnytte hallen optimalt samt muligheden for at tilbyde
kommunens borgere en række forskellige vandaktiviteter.
- Synliggøre at klubben ikke kun er en konkurrenceklub med succes men en klub med et
bredt udvalg af tilbud om vandaktiviteter med veluddannet instruktører.
- Udpegning af en Hold ansvarlig/koordinator for de enkelte konkurrencehold – der skal
lyde et stort tak til de udvalgte, det er til stor hjælp for klubben.
Træner stab:
Ansættelse af en chef-træner på fuldtid, som bl.a. skal være med til at sikre et fortsat højt
niveau i forbindelse med svømmeundervisningen. Ligeledes være med at implementere og
gennemføre klubbens handlingsplan.
- Tiltag til seminarer og kurser for at opretholde en højtkvalificeret trænerstab samt
skabe en interessant arbejdsplads med mulighed for udvikling.
- Tilbud om deltagelse i det største svømmeevent pt. i Danmark – EKM 2013 i Herning
Økonomi:
Klubben har en god og sund økonomi, da vi arbejder med et udgangspunkt i en stram og
mådeholdende økonomisk politik.
Derudover har klubben haft stor succes med omstrukturering af holdene samt ført en skarp
opfølgning via vores online web-baseret administrationssystem, klubmodul, for således at
kunne udfylde hold og forsøge at afskaffe ventelister.
Denne store arbejdsindsats har formodentlig genereret den store medlemsfremgang, som
klubben har haft i denne sæson og det er endda en ganske pæn fremgang
Klubben har valgt at bevare prisniveauet for svømmeundervisning til næste svømmesæson og
dermed ingen prisstigning, som ellers blev annonceret på sidste års generalforsamling.
Målet er at kunne tilbyde svømme undervisning til så mange borgere som muligt og at prisen
ikke er afgørende for at svømning bliver valgt fra. Det kan dog nok ikke undgås at der vil
komme pris stigning i fremtiden.
Men mere om regnskab og økonomi senere iht. dagsorden.
Svømmehallen:
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Sidste sæson mange problemer omkring manglende varmt vand burde nu være løst med
installation nye varmeveksler samt installation af nye brusere.
Derudover har hallen varsel med at man arbejder med en løsning til automatisering af adgang
til hallen med et form for billet-system og dermed forsvinder kiosken fra hallen.
Da der ikke er opsyn med omklædningen og området ude foran kiosk arealet vil vi endnu
engang opfordre vores medlemmer til at lade værdi genstande ligge der hjemme eller tage
dem med ud i hallen, evt. låse dem ind i skabene i omklædningen.
Ligeledes foretages der rengøring færre gange og derfor vil vi opfordre vores medlemmer til at
hjælpe os med at bruge skraldespandene samt måtter ved indgangen til svømmehallen.
Information:
Klubben arbejder løbende på at sikre en højt og målrettet informationsniveau – klubben
kommunikerer via flere kanaler herunder hjemmeside, facebook side samt gruppe, klub tavle
og Fladskærm (lysavis), som er at finde i svømmehallen.
Derudover informeres der via e-mails med information om nye tiltag, stævnearrangementer og
opråb om hjælp til klubbens mange aktiviteter.
Kontakt til klubben kan ske via klubbens email.
Svømmeresultater:
Vores talentfulde træner-team med cheftræner Lasse Iversen i spidsen har formået at skabe
en stadig udvikling samt opblomstring af klubbens mange talenter.
Sæsonen har budt på et hav af flotte resultater og masser af personlige rekorder.
Sæsonen har ligeledes medført en hyppig opdatering af klubbens rekord lister – både
klubrekord for senior, junior og årgang.
Følg klubbens hjemmeside, facebook side samt gruppe, som fortæller om de mange flotte
resultater.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke for den store indsats der er ydet her i 2013. Husk på at en
meget stor del af klubben arbejdskraft udføres af frivillige, vi er engageret i utrolig mange
aktiviteter, og der bliver udført en stor indsats af bestyrelsen, klubbens trænere herunder
hjælpetrænere samt et stort antal frivillige med tilknytning til klubben, så mange tak for jeres
bidrag i 2013.
Der skal ligeledes lyde en stor tak vores sponsorer.
Jeg ser frem til at fortsætte det gode arbejde og samarbejde i 2014.
Udvalg/opgaver som klubben gjort kan bruge hjælp til:
- Festudvalg – arrangering af klubbens arrangementer, bl.a. årsfesten den 14. juni 2014
- Sponsor arbejde – kender man nogle mulige sponsorer; har ideer, som kan føres ud i
virkeligheden – mangler pt. sponsor til badehætte, taske, vendeflag…
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
Dirigenten foreslog at behandle punkt 3 og 5 under et, og det blev vedtaget.
3. og 5. Godkendelse af regnskab og vedtagelse af budget for det kommende år
Kasserer Anne Goldberg fremlagde regnskabet, der viste et overskud på kr. 6.605. Regnskabet
blev godkendt. Budgettet for næste år viser et overskud på kr. 1.000. Budgettet blev
godkendt.
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4. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen forslag.
6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, og det blev vedtaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Teddy Bjørklund blev genvalgt som formand. Dorthe Schmidt og Morten H. Nielsen blev
genvalgt til bestyrelsen. Jan Wentorf og Jesper Grøndal blev nyvalgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Julie F. Eriksen og Lise-Lotte Wolsted blev genvalgt som suppleanter. Birgitte Andersen og
René Schmidt blev genvalgt som revisorer. June Schelde-Mollerup blev nyvalgt som
revisorsuppleant.
9. Eventuelt
Klubbens sponsor-arbejde blev drøftet indgående med ønske om at få endnu flere midler til
klubbens arbejde. Ideer efterlyses i forældrekredsen til nye sponsorer, og at vi også kunne se
på andre klubbers arbejde.
Det blev understreget, at klubbens gode økonomi er vigtig, således at f.eks. træningslejre kan
fortsætte på et højt niveau.
Det blev understreget, at klubben fungerer fortsat godt også socialt.
Hermed erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.

