Farum 27. marts 2005

Referat af generalforsamling i Farum Svømmeklub 2005
Dato:
Sted:

17. marts 2005
Farum Svømmeklub

Generalforsamlingen er korrekt indkaldt i henhold til vedtægterne via opslag i klubben og indlæg i
lokalavisen.
Følgende punkter blev behandlet:
1. Valg af dirigent og referent
Peter Stougaard modtog valget som dirigent.
Kirsten Hasselstrøm modtog valget som referent.
2. Valg af stemmetællere
Peter Stougaard vil fungere som stemmetæller, hvis der skal blive behov for det.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formanden, Sten Bertelsens beretning:
Klubben
Der er en løbende fremgang i antallet af medlemmer, hvilket er utroligt dejligt, fordi det er dejligt at
give børn, unge og voksne mulighed for at dyrke svømning.
Også i konkurrenceafdelingen er holdende meget velfungerende og der trænes hårdt og svømmerne
er seriøse. Som noget nyt har vi oprettet et minitalenthold for de bedste Øvede, der ønsker mere
svømmetid, men endnu ikke er klar til Talentholdet.
For at holdene i konkurrenceafdelingen kan få et godt sammenhold bliver der arrangeret diverse
træningslejre, som både har været afholdt i udlandet, men også i vor egen hal. I 2004 har der
været afholdt en udlandstur for Eliteholdet
Sportsligt
I 2004 vandt holdet 2. division og er nu i 1. division. Ses på pointtallene var vort hold nr. 9 i DK og
det er meget flot og lover godt for kommende DMH stævner. Dette DMH stævne for 1. division vil
blive afholdt i Farum. Her har vi store chancer for at rykke op i Svømmeligaen.
Også ved DM/DMJ var der mange flotte præstationer, hvor svømmerne overgik sig selv og
hinanden.
Også Talentholdet og konkurrenceholdet yder meget flotte resultater til stævnerne.

Børnehavehold
Kommunen har ønsket at tilbyde børnehavebørn mulighed for at lære at svømme. Dette varetages
af FFS og FSK i samarbejde. Med få undtagelser er alle børnehaver utroligt tilfredse med ordningen.
For klubberne er der to forhold, der gør, at det er vanskeligt at varetage disse hold. For det første er
det meget vanskeligt at få trænere om formiddagen og derudover er der ingen økonomisk gevinst
for klubberne, hele kommunens tilskud går til lønninger.
Trænerstaben
Vi har nu en trænerstab, der er helt i top. Der er faktisk sket nyansættelser på alle poster i
konkurrenceafdelingen, da alle vore trænere besluttede at holde op i foråret. Vi fik selvfølgelig
meget travlt, men resultatet er meget fint og der er en god stemning på de forskellige hold..
Svømme Danmark
År 2004 var året, hvor Dansk Svømme Union besluttede at ændre hele strukturen stævneafholdelse
og hvorledes der skal satses rent sportsligt. Der er forsøgt at tilpasse vore stævner til de
internationale stævner, hvilket betyder, at der bliver lagt mere vægt på individuelle stævner mens
DMH neddrosles.
Bestyrelsen
I bestyrelsen har der været meget stor aktivitet og alle har ydet en fantastisk indsats. Jeg tror
faktisk ikke, at der har været så mange aktiviteter tidligere år. Der skal være et stort tak til Kirsten,
der forlader bestyrelsen.
Økonomi
Klubben har en god økonomi, men der skal lægges flere kræfter i for at få et godt resultat i år. I
2004 fik vi et ekstraordinært tilskud, så vi fik et 0 resultat. Dette ekstraordinære tilskud fik vi kun,
fordi vi kunne fremlægge en realistisk plan for, at vi økonomisk kan klare os selv de nærmeste år
uden særlige tilskud ud over de store grundtilskud kommunen giver.
Ekstra indtægter, som er nødvendige, er Farum Cup, Telefonbogsuddeling, Sponsorstævne,
Sponsorer og flytning af Mesterskaber til Sjælland (Farum afholder DMH).
Samarbejde med andre klubber
Samarbejdet med UST (United Swim Team) er ophørt, hvilket har betydet, at vi har kunnet udvikle
vor klub uden bindinger og det er gået rigtigt godt. Til DMH er vi så rykket ned i 2. division, men
holdet er allerede rykket op i 1. division. Årsagen til bruddet var uenighed om samarbejdets
fremtidige indhold.
Samarbejdet med FFS (Farum Familie Svøm) foregår på lavt niveau, men jeg er født optimist og
håber, at det vil udvides i 2005.

Farum Cup
Stævnet er klubbens store tilbagevendende stævne, hvor der det igen i 2004 blev en stor succes.
Igen i år var der flere svenske klubber, som var så glade for deltagelsen, at de vil deltage igen.
Farum Cup 2005 er allerede afholdt og det var det største nogensinde.
Tak
Et stort tak til alle forældre, der har hjulpet gennem året. For at dagligdagen overhovedet kan
fungere er det alt afgørende at vi har Kirsten på kontoret. Derfor skal du have en stor tak for din
indsats.
Vi har altid behov for hjælpende hænder til vore aktiviteter, så derfor opfordres alle til at melde sig
som hjælpere. Kontakt Kirsten eller en fra bestyrelsen
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Vi kom ud af år 2004 med et 0-resultat.
Vi modtog et tilskud fra kommunen i 2004 på 181.000 kr., og det vil sandsynligvis være sidste
gang at vi modtager tilskud i den størrelse. Medlemsindbetalingerne er helt afgørende for
resultatet, så det er meget vigtigt at få medlemmer til klubben.
Regnskabet blev godkendt.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Det bliver afgørende for resultatet, at vi har indkomst via sponsorstævne og sommersvømmeskolen.
Aktivitetsniveauet 2005 svarer i store træk til aktivitetsniveauet for 2004, dog kan det bemærkes at
der på udgiftssiden udvides da vi udvider trænerstaben på eliteholdet.
Budgettet blev godkendt.
6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag til fastsættelse af kontingenterne for næste sæson blev vedtaget.
7. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag var modtaget.
8. Valg til bestyrelsen
Michael Schultz er villig til genvalg og blev valgt til kasserer.
Lone Olsson er villig til genvalg og blev valgt som bestyrelsesmedlem.
Sanne Otte er villig til genvalg og blev valgt som svømmerepræsentant.

Jakob Vinkler Mortensen er villig til genvalg og blev valgt som svømmerepræsentant.
Kirsten Hasselstrøm er på valg og ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen. Kirsten blev valgt som
suppleant til bestyrelsen.
Sten Andersen er villig til genvalg og blev valgt til revisor.
Yderligere blev Martin Johansson valgt som suppleant som svømmerepræsentant.
9. Evt.
Alex er snart færdig som datamatiker og vil gerne hjælpe med at forbedre og opgradere klubbens
IT-system. Vi takker for tilbudet og tager gerne imod.
Simon foreslår, at vi indgår samarbejde med Værløse svømmeklub og evt. tilbyder træning til deres
90´er-svømmere. Vi afventer endelig beslutning omkring kommunesammenlægning, inden vi gør
noget aktivt i den retning.

