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Referat af ordinær generalforsamling afholdt d. 17 marts 2015 i Frederikssund
svømmeklub.
1. Aage Lundgaard blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning:
a. Bestyrelsen er fuldt besat. Bestyrelsen arbejde består bl.a. af: Planlægning og eksekvering
af ”Svøm‐langt”, juletræssalg foran Sillebroen, uddeling af diplomer, sponsorer arbejde,
sæson planlægning, official uddannelse, stævnetilmelding mm.
b. Tak til Bog & Ide for deres sponsor arrangement i klubben gennem de seneste år.
c. Træner staben: Sæsonen startede uden chef træner – Trænerne dækkede på fineste vis
hullet indtil ny cheftræner var fundet. Carsten Ramsdahl nu ansat og har nu ansvaret for
udviklingen af vores svømmere.
d. Økonomi: Klubben bestræber sig på at fylde alle hold for at understøtte økonomien
samtidig lægges der op til en prisstigning på kontingentet for første gang i flere år.
e. Svømmehallen: Der er indført elektronisk billetsystem, det kommer dog ikke til at få
indflydelse på vores svømmehold endnu. I træningstiden er der ikke opsyn eller rengøring i
hallen. Derfor medbring en 20’er så man kan låse sine ejendele inde i skabende. Samtidig
henstilles der til at man holder hallen ren.
f. Haltider: søgning til haltider via internettet, vi har søgt efter bedre tider, men der er ikke
afklaring endnu. Opfordret til dialog mellem triklubben, familiesvøm, kommunen for at få
en bedre fordeling.
g. Info til medlemmerne: Bestyrelsen informerer svømmere og forældre via mail, lystavle,
facebook og hjemmesiden.
h. Resultater: Vi har mange dygtige svømmere som samler masse medaljer og
klubrekorderne bliver stadig udfordret og nye navne dukker op på tavlen.
i. Tak til trænere, bestyrelsen, officials og frivillige der hjælper klubben.
Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til beretningen.
3. Regnskab:
a. Underskuddet i år skyldes stigende udgifter, primært i form af øget lønninger og udgifter til
kursuser. Derudover er udgiften til klubhuset og træningslejre steget. De administrative
udgifter går primær til diplomer, dommerlicenser, softwarelicenser, kontor, internet osv.)
Generalforsamlingen godkendte Regnskabet.
4. Indkommende forslag: Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.
5. Budget: Næste års budget er højere pga. de øget udgifter som vi har set i 2014.
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a. Kommentarer: Næstformanden præciserede at udgifter til stævneudgifter dækkes af
sponsorater. Derfor er det vigtigt at der tegnes ny sponsorater for 2015.
Generalforsamlingen vedtog Budgettet for 2015.
6. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsens forslag: Indtægten fra kontingentet indkrævning må stige
med 10 %.
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget.
7. Valg til bestyrelsen: Anne Goldberg, Jesper Grøndal og Kuno Larsen var på valg. Der var ikke flere
kandidater.
Generalforsamlingen genvalgte alle tre.
8. Valg til Suppleanter: Lise‐Lotte Wolsted og Julie F. Eriksen var på valg.
Desuden opstillede Anders Mikkelsen, Jens Brogaard. Generalforsamlingen valgte at udvide
antallet af suppleanter til fire.
Generalforsamlingen valgte alle fire..
9. Valg af revisorer: Bestyrelsen stillede med: Begitte Andersen og René Schmidt.
Generalforsamlingen valgte begge to.
10. Evt.:
a. Idé fra de fremmødte: Medbring svømmefolder ved gaveindpakning i Sillebroen.
b. Sponsor svøm bør kunne indbringe flere penge. Materiale om svømmeklubben medbringes
til potentielle sponsorer. Bestyrelsen arbejder med ny løsning for styring af sponsorerne.
Generalforsamlingen er afsluttet i god ro og orden.

På bestyrelsen vegne, Frederikssund d. 17 marts 2015.
Jan Wentorf
Bestyrelsesmedlem.

