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Referat af generalforsamling 20. marts 2018
1. Valg af dirigent
Christian Kaas er valgt
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet
2. Valg af referent
Rikke Andersen er valgt
3. Bestyrelsens beretning
Johnny Henriksen fortalte om året der er gået. Bestyrelsen har haft rigtig travlt det sidste år. Nok det
travleste år nogensinde.
HSK pro er blevet dannet i 2017, Sundhedscamps, det sportslige og alt arbejdet ifm. at vi er på vej mod
Sportsbyen.
Desværre har ikke lykkedes for os uden en økonomisk øretæve, som skyldes øget udgifter ifm.
langtidssygdom blandt vores ansatte, udskillelsen af HSK Tri og forkerte valg af samarbejdspartnere.
Lyder måske banalt men når tingene falder sammen med hverdagens øvrige små kastevinde går det
galt og årets resultat er et minus på 293.116,- kr. Det er ikke tilfredsstillende.
Vi har stiftet HSK Pro Aps og afholdt 12 sundhedscamps rundt om i landet. Det har været en succes.
Rema 1000 og Arla har kvitteret med at skrive kontrakt for 2018 også. Tilmed understøtter Rema 1000
voksensatsning vedr. diabetes.
Holbæk kommune er med i sundhedscamps 2018 og det er vi meget glade for.
Sportsbyen begynder at tage form og HSK er en del af forretningsudvalget.
Kontrakten med Fonden Sportsbyen om drift af sportsbyen afventer ansættelse af centerchef i
Sportsbyen.
HSK strategi er blevet revideret – den vil blive præsenteret lige efter påske 2018.
Vedr. det sportslige så rykkede vi op i 1. division i efteråret takket være godt arbejde af svømmerne og
trænerstaben med Ricki Clausen i spidsen.
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En foreløbig kulmination på 4 års hårdt arbejde med Ricki Clausen som sportschef og et benhårdt
arbejder fra vores svømmere, som løfter niveauet gang på gang og de finder det stadig mere og mere
naturligt at ligge i træningslejr flere gange om året, blive optaget på en gymnasial uddannelse under
Team Danmark. Være i klub med nogle af verdens bedste svømmere, arbejde med professionelle
rådgivere som fysioterapeuter, psykologer og sportslæger. En oplevelse og erfaring som de altid vil
kunne tage med sig.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Jakob Arneskov fremlagde regnskabet – regnskabet er sendt ud til medlemmerne inden
generalforsamlingen.
Omsætningen har været dårligere end i 2016 ?? De samlede indtægter steg 218.000,- i forhold til
2016.
Sponsorindtægterne er 100.000 mindre end forventet.
Driftstilskud fra kommunen er uændret
Udskillelsen af HSK Tri har kostet 51.000
Sponsorsvøm – mindre resultat
Personaleomkostninger – der kom en regulering fra 2016, som vi ikke var klar over, samt at vi i 3 mdr.
har haft en fuldtids backup og der er udbetalt noget ferie der ikke har kunnet blive afholdt pga. ferie.
Pension skyldes ændrede ansættelsesforhold
Udgifter til arbejdstøjet har været en stor post, men der er dækket godt ind for 2018.
Driftsomkostninger hal/klubhus – det er kørt godt
Stævner – Styregruppen har valgt at have en fysioterapeut tilknyttet
Administrationsomkostninger er steget pga. vi har købt nye pc’er til de ansatte. Samt konsulent
omkostninger til Bo Jacobsen
Sparet penge til bogholder.
Udgifter til at TRI blev skilt ud fra HSK.
Resultatet er på -293.000

Helen Nørlem: Hvilke sponsorer indgår i sponsorbeløbet
Jakob Arneskov: Sparekassen, Sportlas
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Mette Munkholm: Hvor mange medlemmer er der d.d.
Kaas: Vi er 948 medlemmer
Jan Bonde: Vil også gerne se regnskab for HSK Pro fremover
Jakob Arneskov: Det er på trapperne og skal selvfølgelig nok fremgå til generalforsamlingen næste år
Jan Bonde: Tri udmeldingen kan ikke betyde mindre medlemstilskud fra kommunen
Kaas: Det er korrekt – det er tilskuddet pr. medlem fra kommunen der falder
Helen Nørlem: Hvorfor er de øvrige udgifter steget ifm. sponsorsvøm?
Kaas: Pga. større annonceringsudgifter
Jan Bonde: Hvad har I lært af 2017
Jakob Arneskov: Vi skulle have korrigeret tidligere. For eksempel med kontingentstigninger
Vi vil ikke bruge penge før end vi har dem.
Jan Bonde: Hvor tit har bestyrelsen set regnskabstal ?
Jakob Arneskov: Vi har hver måned fået fremlagt regnskabet mundtligt. Fremover bliver det Jakob
Arneskov og Thomas Andersen der har ansvaret for at redegøre for regnskabstal skrifteligt til
bestyrelsen hver måned.
Regnskabet er enstemmigt godkendt
5. Forelæggelse af budget for år 2018
Besparelses tiltag:
 Kontingentet for K-afd. stiger med 100,- pr. halvår
 Kontingentstigning for svømmeskolen med ca. 40,- kr. pr. halvår
 Skaffe 60 medlemmer flere i svømmeskolen
 Forventningerne til hovedsponsorer er sat ned til 450.000, Lønninger mm. – vi forventer at spare ca. 150.000, Optimering af svømmeskolen/hallen ift. antal medlemmer på holdene
 Der skal ikke fornyes /udskiftes arbejdstøj
 K-afdelingen skal spare min. 150.000 kr.
 Ingen nyanskaffelser på edb udgifter
 Nedsat beløb til konsulenthonorar
Håber at vi på baggrund af dette har et overskud på 200.000,Mette Munkholm: Hvordan vil I spare i svømmeskolen ?
Jakob Arneskov: Det vil vi gøre ved at optimere på holdene, så der ikke er halvtomme hold.
Thomas Andersen: Er der plads til at sygemeldinger og lønstigninger i budgettet?
Jakob Arneskov: Ja
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Anette Toft: Kommer der flere trænere – en der kan aflaste Chris ?
Jakob Arneskov: Det styrer styregruppen og Ricki indenfor deres budget
Anette Toft: Betaler vi for nogle af de svømmere der svømmer på NTC
Johnny: Nej - Kun Rikke Møller Pedersen
Martin Karup: Er der i kursusbeløbet sat penge af til at vi kan højne standarden blandt
svømmeskoletrænerne?
Johnny/Kaas: Ja det er der
Der er flertal for budgettet for 2018
6. Forslag fra medlemmerne
Ingen forslag er modtaget
7. Valg til bestyrelse
a. Formand Johnny Werther
b. Næstformand Jacob Arneskov
c. Menige medlem Tom Eriksen
d. Sekretær Rikke Andersen
e..Menige medlem Claes Pedersen
f. Menige medlem Christina Mørkedal
g. Menige medlem Peter Klug
h. Suppleant

(ikke på valg)
(på valg – ønsker genvalg) genvalgt
(på valg – ønsker genvalg) genvalgt
(ikke på valg)
(på valg – ønsker genvalg) genvalgt
(på valg-ønsker genvalg) genvalgt
(ikke på valg)
Mette Lystlund valgt

8. Valg af intern revisor og revisorsuppleant
Intern revisor: Thomas Andersen - genvalgt
Revisor suppleant: Ingen

9. Eventuelt
John: Hjemmesiden bør opdateres – måske en svømmer kan hjælpe
Kaas finder en løsning.
Maria Hamilton: Hvorfor skal A-svømmerne være trænere i svømmeskolen? Vil gerne have mere
kommunikation fx i forhold til ovenstående.

HOLBÆK SVØMME KLUB
Vandtårnsvej 8 – DK – 4300 Holbæk – tlf. +45 59 43 00 79 www.swimhsk.dk

Jakob Arneskov: Det er for at lave et bånd mellem svømmeskolen og K-afdelingen. Samt løfte
trænerniveauet. Vigtigt at forældre giver feedback til trænere og bestyrelse, så vi kan agere på evt.
uhensigtsmæssigheder.
Mette Lystlund: Vigtigt at vi får en klub, hvor vi kan dele glæden med hinanden og som forældre
komme med god energi. Vi skal som medlemmer og forældre være med til at skabe klubben. Vi har
pligt til at kontakte trænere, bestyrelse eller styregruppe, hvis vi er uenige i noget i stedet for at
brokke sig i krogene. Det skaber ikke en god klub.
Anette Toft: Savner forældremøder og personlig information i stedet for mails.
Maria Hamilton:: Savner flere forældremøder
Mette Lystlund: Vil gerne have mere info fx til juleafslutningen, hvor vi er samlet. Det er vigtigt at vi
som forældre viser at vi har det godt sammen.
Kaas og Rikke: Vi arbejder på at lave et arrangement kun for forældre sidst i maj eller først i juni. Info
og tilmelding kommer ud snarest.
Mette Munkholm: Claes lovede et overskud sidste år – kan bestyrelsen love det samme?
Bestyrelsen: Vi gør hvad vi kan
Mette Lystlund: Savner mere info om der mulighed for at tage kurser og så måske få point for at tage
flere kurser end modul 1 og 2.
Styregruppen har hørt det.

