
Referat af generalforsamling 24. marts 2014 

 

1. Valg af dirigent 

Tim er valgt som dirigent 

Der er indkaldt efter vedtægterne 

 

2. Valg af referent 

Rikke Andersen er valgt som referent 

 

3. Bestyrelsens beretning 

Johnny Henriksen fortalte bl.a. 

Sportsmæssigt et godt år, bredden i klubben bliver større og større. 

Det går godt i svømmeskolen og TRI – har rigtig mange medlemmer. 

Michele har valgt at stoppe for at tage tilbage til sin familie – bestyrelsen støtter 100 % op om  

hendes beslutning – forældremøde d. 8. april 2014 kl. 19.30 

Vi arbejder på at overtage driften af svømmehallen samt skolesvøm. Dette forventes at give et 

økonomisk overskud. (Der er ikke taget højde for det i budgettet før endelige aftaler er på plads). 

Ny svømmehal – det skal nok blive til noget. 

Trænersituationen – det har været svært – nogle har trukket et stort læs. 

Pointsystem – det bliver evalueret efter sæsonafslutning. 

Det er en frivillig klub med frivilligt arbejde. 

Svømmerne bliver bedre og bedre. 

Opfordring til at alle giver en hånd med for at få klubben til at fungere. 

 

Kommentarer til beretningen: 

Claus far til svømmer på små fisk: 

 Synes det er mange tiltag ifm. fx overtagelse af skolesvøm og svømmehallen, når 

de frivillige i klubben i forvejen er spændt hårdt for. 

 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Anders Dufour gennemgår regnskabet 

 

Annette mor til 2 K-svømmere 

- Er der penge til en fuldtidsassistenttræner ? 

Svar fra bestyrelsen 

- Det tages der først stilling til når vi ved om skolesvøm og overtagelse af svømmehal bliver til 

noget 

 

Suzette mor til 2 på K4  



– bonus hvad er det for noget ? 

Svar fra bestyrelsen 

- Det er stoppet fra sæsonen 2013/1014 

 

Claus far til svømmer på Små Fisk 

- Hvordan er lønningerne fordelt ? 

Svar fra bestyrelsen 

- De er fordelt på Tim, Kaas og Michele 

- Resten er til k-trænere og svømmeskoletrænere 

 

Susan mor til svømmer på Små Fisk 

- Hvor mange penge er der sat af til kompetenceudvikling af trænere 

- Synes trænerne skal uddannes bedre  

- Bestyrelsen skal overveje at sætte flere penge til uddannelse  

Svar fra bestyrelsen 

- Har vurderet at de kurser klubben tidligere brugte ikke var tilstrækkelige 

- Michele har afholdt kurserne i denne sæson 

Jan Ahrenst far til svømmer på AGE og svømmer på K3 

Hvad er risikoen ved at overtage skolesvøm og driften af svømmehallen ? 

Svar fra bestyrelsen 

- Driftsbudgettet for svømmehallen vil forsætte 

- Målet er at det vil bidrage positivt til budgettet 

Karin Ottosen mor til 2 svømmere på TAG/NAT 

- Er der taget hensyn til at der skal en lærer/pædagog med til svømning ? 

Svar fra bestyrelsen  

- Ja det har vi med i overvejelserne 

Thomas Andersen – intern revisor 

- Savner et periodiseret budget, så der kan være løbende opfølgning 

- Poolshoppen – der bør være et regnskab for hvor pengene er brugt 

- Positivt at der er sparet på stævner 

- Fejlkontering på træningslejre, så beløbet er for lille 

- TRI afdelingens vedtægter – der skal føres et separat regnskab 



- Klubmodul – dyrt at sende sms’er her kan der spares penge 

 

5. Forslag til ændringer af klubbens vedtægter 

- Se i øvrigt bilag  

§8 stk. 1 

Nuværende ordlyd: 

Klubben forpligtes alene ved underskrift af den samlede bestyrelse 

Ændring: 

Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i fællesskab. I økonomiske forhold 

tegnes foreningens daglige drift af formanden eller kasseren. I sager som af bestyrelsen skønnes at 

være af omfattende karakter, tegnes foreningen af hele bestyrelsen. 

Forslaget forkastes: 

Med ønske om at der indsættes en beløbsgrænse  

 

§5 

Nuværende ordlyd: 

Indmeldelse sker via tilmelding til de enkelte svømmehold via hjemmesiden. Tilmelding til de 

enkelte svømmehold gælder for et halvt år af gangen, herfra undtaget kontingent til Tri-afdelingen, 

der er helårligt. 

Ændring: 

Indmeldelse sker via tilmelding til de enkelte svømmehold via klubbens hjemmeside. Tilmelding til 

de enkelte hold kan gøres for en halv eller hel sæson. Kontingent til Tri-afdelingen betales for en 

hel sæson. 

Refundering af fuldt kontingent kan kun foretages inden sæson start. Refundering af løbende 

kontingent gøres månedsvis bagud. 

Forslaget trækkes tilbage. Det tages med på en ekstraordinær generalforsamling.  

Der er på generalforsamlingen flertal for at der ikke gives penge tilbage, når en svømmer stopper. 

Ordlyden vedr. Tri bør ændres så det præciseres vedr. licens. 

§9 stk. 5 

Nuværende ordlyd: 



Alle medlemmer over 14 år har stemmeret. Ved medlemmer under 14 år kan forældre/værgerne 

stemme på medlemmets vegne. 

Ændringer: 

Alle medlemmer over 18 år har stemmeret. Ved medlemmer under 18 år kan forældre/værgerne 

stemme på medlemmets vegne. 

Forslaget vedtages 

 

6. Evt. forslag fra bestyrelsen 

Se punkt 5 

 

7. Evt. forslag fra medlemmerne 

Forslag fra Jens Ludvig til pointsystemet   

- At det allerede i august er muligt at lave en ønskeliste på stævner og at man så får et svar tidligt 

så man kan planlægge. 

Svar fra bestyrelsen  

- Det bliver evalueret ved sæson afslutningen 

Nyt navn for Tri-afdelingen 

Nyt navn er godkendt – Holbæk Tri 

§5 Bestyrelsesmedlemmet er født udvalgsformand i Tri-udvalgets arbejde. 

 

8. Valg til bestyrelse: 

a. Formand (Johnny Henriksen, ikke på valg) 

b. Menigmedlem (Susan Stengelshøj, ikke på valg) 

c. Menigmedlem (Dennis Hansen, ikke på valg) 

d. Sekretær (Rikke Andersen, ikke på valg) 

e. Næstformand (Søren Kristiansen, ønsker genvalg) – Søren Kristiansen er genvalgt 

f. Menigmedlem (Rikke Mentz, ønsker genvalg) – Rikke Mentz er genvalgt 

g. Menigmedlem (Jan Palmø, ønsker ikke genvalg) – Claes er valgt 

h. Kasserer (Anders Dufour, ønsker ikke genvalg) – Ingen er valgt (tages op den 

ekstraordinære generalforsamling) 

i. Valg af suppleanter til bestyrelsen – Tom Eriksen 

j. Valg af revisor og revisorsuppleant (Thomas Andersen (revisor), ikke på valg)Dan Nielsen er 

valgt som revisorsuppleant 

 

Ekstra menigmedlem til bestyrelsen – Jacob Arneskov er valgt som menigmedlem  

 



9. Eventuelt 

- Mette Ravn: Forslag til salg af skrabekalendere for at indtjene penge til klubben 

  

- Anette - Ros til bestyrelsen  

 

- Jesper far til 2 K-svømmere + flere andre forældre – Der et stort problem mht. vandtid for K4, 

der er 16 svømmere på 1 bane om søndagen og det er ligeledes et stort problem om tirsdagen, 

hvor de svømmer på tværs.  

Susan går videre med det til Michele. 

 

- Martin far til K-svømmer - Valg af stævner for de små svømmere bør overvejes – da de er 

meget lange. Bestyrelsen ser på det. 

 


