Farum 6. marts 2008

Referat af generalforsamling i Farum Svømmeklub 2008
Dato: 5. marts 2008
Sted: Farum Svømmehal
Følgende punkter blev behandlet:
1) Valg af dirigent og referent
Michael Tvermoes blev valgt som dirigent og Annette Refn blev valgt som referent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
2) Valg af 2 stemmetællere
Simon Winther og Lizette Eistrup Jensen blev valgt.
3) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formanden Lone Olsson fremlagde beretningen:
Klubben
For klubben som helhed, har vi i 2007 desværre konstateret en mindre nedgang i antallet
af medlemmer, hvilket ikke er en optimal situation.
Svømmeskolen
Svømmeskolen har både i foregående og indeværende sæson haft problemer med at finde
trænere til holdene. Det er især ydertimerne fra 15-16 som er et stort problem. Det er dog
noget vi hele tiden søger at løse, selvom opgaven til tider kan være svær. Ved sæsonstarten efteråret 2007 havde vi ændret strukturen i hold fordelingen. Dette således at de forskellige hold nu ligger i blokke og de enkelte trænere kan koncentrere sig om en enkelt
holdtype (fx begynder) i stedet for at have flere forskellige holdtyper. Dette giver en bedre
synergi i deres undervisning.
Sommer/vintersvømning
I 2007 var vores sommersvømmeskole en succes. Vintersvømmeskolen løb lige rundt, så
bestyrelsen vil se på, om det på sigt stadig vil være attraktivt at bruge ressourcer på
vintersvømmeskolen
Sportsligt
2007 var et fantastisk godt år for Farum Svømmerne. Eliteholdet blev nr. 3 i Svømmeligaen, et meget flot resultat. Vi havde 3 svømmere - Mie Refn, Anders Lie og Frederik
Siem Pedersen - med til både Ungdoms OL og Nordiske Juniormesterskaber. De gjorde alle
3 en fantastisk flot figur ved begge stævner. Ved DM på langbane i juli blev det til 18 medaljer (2 guld – 10 sølv – 6 bronze). Ved DM på kortbane blev det til 12 medaljer (1 guld –
4 sølv – 7 bronze). Et meget flot resultat af svømmerne set i lyset af, at det var flere
svømmere som brændte igennem og viste formatet og vandt medaljerne, frem for en til to
svømmer som tidligere.
Årgangssvømmerne klarede sig flot ved de mange årgangsmesterskaber i foråret. Ved de
danske årgangsmesterskaber i juni blev det samlet for begge grupper til 4 guld – 5 sølv og

2 bronzemedaljer. Ikke helt på samme højde som i 2006 – men der var lidt for mange 4 og
5 pladser som kunne have ændret billedet.
De yngste håbefulde svømmer gjorde en rigtig god figur ved DUKA Landsfinalen, hvor de 9
deltagende Farum Svømmere havde 15 medaljer med hjem – heraf 5 af guld.
Trænerstaben
Vi har de seneste par år haft den samme dygtige trænerstab i hele konkurrenceafdelingen.
Dette giver fortsat stabilitet og udvikling på de 4 konkurrencehold.
I begyndelsen af sæsonen kom der vanen tro kritik af vore trænere i Svømmeskolen.
Kritikken kan man diskutere, men da det er vores brugere, tog vi kritikken alvorligt og
sørgede for, at der blev taget hånd om problemerne. Generelt er børn og forældre meget
tilfredse med vor undervisning, som er engageret og lærerig. Dog halter visse hold, hvor
trænersituationen har været ustabil, stadig.
Bestyrelsen
I bestyrelsen har der som sædvanligt været meget stor aktivitet. Der skal lyde en stor tak
til Kasper Ernest, Bo Harms-Tefke som begge desværre har valgt at lægge bestyrelsesarbejdet på hylden. Tak til jer begge for det arbejde, I har ydet.
Økonomi
Vores økonomi er stadig påvirket af, at der over en ganske kort årrække er blevet fjernet
et meget stort tilskud fra kommunen. Desuden bliver klubben ramt af de nye
tilskudsregler efter kommunesammenlægningerne.
Ekstraindtægter, som er nødvendige, er Farum Cup, telefonbogsuddeling, sponsorstævne,
sponsorer og flytning af mesterskaber til Sjælland.
Sponsorer
I september afholdt vi sponsorstævne for tredje gang efter vores nye koncept. Stævnet
var godt planlagt fra udvalgets side og indtægten blev 136.000, hvilket var en del mere
end i 2006.
Samarbejde med andre klubber
Samarbejdet med FFS har været fornuftigt i 2006. Vi har fået tildelt mere svømmetid idet
onsdag også er blevet til en klubdag. Samarbejdet med FFS om fordelingen forløb gnidningsløst ligesom vandfordelingen for den kommende sæson forløb godt. Vi er ligeledes
blevet enige med FFS om at ændre sæson længden for Svømmeskolen. Den kommer
fremover til at løbe fra 1. september til 31. maj.
Vi har stadig en god dialog med Værløse Svømmeklub.
Farum Cup
Stævnet er klubbens store tilbagevendende stævne, hvor det i 2007 desværre ikke blev
den store succes deltagermæssigt og dermed heller ikke økonomisk. Så vi er kun glade for
at 2008 udgaven var meget bedre. Sportsligt var stævnet en succes.
Tak
Der skal fra bestyrelsens side lyde en STOR tak til alle forældre, der har hjulpet til gennem
året. Det enten som holdledere, kagebagere, official og meget mere. Uden jeres hjælp så
ville det ikke fungere – og vi har brug for endnu flere frivillige hænder.

For at dagligdagen overhovedet kan fungere er det altafgørende, at vi har Kirsten på
kontoret. Derfor skal du have en stor tak for din indsats.
I Bestyrelsen ser vi frem til at 2008 bliver lige så givende som 2007.
Tak for et godt år.

4) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Kassereren Ina Rasmussen omdelte og gennemgik regnskabet for 2007. Regnskabet blev
godkendt af generalforsamlingen. Medlemmer kan se regnskabet ved henvendelse på
kontoret.
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Kassereren Ina Rasmussen omdelte og gennemgik bestyrelsens budgetforslag for 2008.
Kommentarer fra forsamlingen:
Simon Winther: Bekymret for det lavt satte beløb til stævner og turneringer i 2008. 2007
var nemlig et ”billigt” år.
Peder Wang Hansen, bestyrelsen: Budgettet er stramt; det kan gå et år mere men ikke …
Noget mere fundamentalt skal der til.
Claus Hansen: Forslag til opdeling af budget i et eliteholds budget og et ”resten-budget”
Jan Ishøj Nielsen: Forslag om overførsel af overskuddet på 42.000 til Stævner og turnering,
der er jo stadig bufferen – selvom den jo normalt viser sig også at blive brugt.
Mogens Kokholm: Man kan vælge at bemyndige bestyrelsen til at overføre beløbet på
42.000 til S & T hvis tallene er til det senere.
Bestyrelsens budgetforslag 2008 blev godkendt af generalforsamlingen, med den tilføjelse
at ”Stævner og turnering” forhøjes til 200.000 kr., hvis økonomien tillader det.
6) Fastsættelse af kontingent
Kassereren Ina Rasmussen fremlagde bestyrelsens kontingentforslag for 2008.
Der lægges op til fastholdelse af svømmeskolens kontingent. Minitalen og talenthold er
også uændret. Elite- og Konkurrenceholdets kontingent stiger med hhv. 300,- kr. og 200
kr.
Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen
7) Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsen fremlagde forslag om vedtægtsændringer. Lars Bo Pedersen gennemgik
ændringerne. De fleste ændringer skyldes kommuneændring fra Farum til Furesø, samt
sproglige ændringer, nu vi var i gang.
Der var kommentarer til ændring af §5 hvor ”sæson” ændredes til ”kontingentperiode”.
Under §7 blev der spurgt om dopingmisbrug også var omfattet, hvilket ikke er tilfældet.
Generalforsamlingen pålagde den nye bestyrelse at indarbejde dette til næste års
generalforsamling.

De væsentligste ændringer kom under §9 og §12 vedrørende dagsorden og bestyrelsens
sammensætning.
Vedtægtsændringerne blev med ovennævnte rettelser vedtaget af generalforsamlingen. De
nye vedtægter kan ses på hjemmesiden eller udleveres på klubkontoret.

8) Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde:
A: I lige år vælges: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt 1
revisor.
B: I ulige år vælges: Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt 1
revisor.
Inden valget gennemgik Peder bestyrelsens nye struktur med arbejdende udvalg, hvor
hvert udvalg er besat med et bestyrelsesmedlem som formand. Denne struktur var
resultatet af en workshop afholdt i efteråret.
Følgende 6 permanente udvalg findes:
- Økonomiudvalg
- Svømmeskoleudvalg
- Konkurrenceudvalg
- Kommunikationsudvalg
- Sponsorudvalg
- Arrangementsudvalg
Midlertidigt udvalg:
- Fusionsudvalg
Derefter gik man til valget af bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslog Peder Wang Hansen som ny formand. Peder blev valgt.
Da Peder allerede sidder i bestyrelsen skal der vælges 1 bestyrelsesmedlem for en 1-årig
periode.
Mogens Kokholm blev nyvalgt for 1 år.
Henrik Daugbjerg Pedersen blev nyvalgt for 2 år
Bente Taagholt blev nyvalgt for 2 år
Kenneth Johansen blev nyvalgt 2 år
Helle Bastiansen blev nyvalgt til suppleant for 1 år.
Carsten Braunschweig blev nyvalgt til suppleant for 1 år.
Revisor Steen Andersen blev genvalgt for 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. Konstitueringen kan ses
på hjemmesiden.
9) Eventuelt
Under dette punkt tog den nyvalgte formand en passende afsked med de afgående
medlemmer, Lone Olsson, Kasper Ernest og Bo Harms Tefke.

