Farum 30. marts 2009

Referat af generalforsamling 25. marts 2009
Velkomst ved Peder Wang Hansen.
1) Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere

Dirigent blev Michael Tvermoes. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for rettidigt
indkaldt og lovlig i forhold til vedtægterne
Referent blev: Henrik Daugbjerg Petersen
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Formandens beretning ved Peder Wang Hansen
1. Formanden starter med at fortælle om udvalgene
a. Fusionsudvalget (Peder Wang Hansen)
b. Økonomi (Ina Rasmussen)
c. Svømmeskolen (Mogens Kokholm)
d. Konkurrenceudvalget (Henrik Daugbjerg Petersen)
e. Sponsorudvalget (Lars Bo Pedersen)
f. Kommunikationsudvalget (Kenneth Johansen)
g. Arrangementsudvalget (Bente Taagholt)
2. Udvalgsstrukturen giver en bedre afvikling af det praktiske arbejde omkring
bestyrelsen og formændene for udvalgene har rekrutteret medlemmer blandt de
øvrige forældre. Nogle af udvalgene er lidt tyndt besat, blandt andet
kommunikationsudvalget og breddeudvalget. Udvalgene er selvkørende i hverdagen,
men der informeres tilbage til bestyrelsen
3. Vi står ved en skillevej, vi skal have enderne til at nå sammen økonomisk set, og vi skal
især have flere medlemmer og flere sponsorer for fortsat at kunne køre en
elitesatsning. Formanden ser stadig en lys fremtid for klubben, vi skal nok nå de mål vi
har sat os. Det anlæg vi har lægger op til at drive en svømmeklub med mange
medlemmer og en konkurrencesatsning med svømmere på højeste niveau i DK. Vi skal
have mange flere medlemmer i svømmeskolen, for at kunne gøre det endnu bedre end
vi gør i dag. Hvis man sammenligner os med andre store klubber, så har vi alt for få
medlemmer.
4. Breddeudvalget: det primære fokus for klubben, uden svømmeskole ikke nogen
elitesatsning. Vi har stadig en udfordring omkring trænere, men vi er kommet langt i
2008 og vi skal komme helt i mål i 2009. Kommunen vil gerne have, at vi hjælper til
med, at få kommunens borgere til at dyrke noget vandsport. Samarbejdet med de

andre klubber i kommunen, skal der fortsat arbejdes for, så vi på sigt kan blive en
samlet klub i Furesø kommune.
5. Konkurrenceafdelingen kører godt og vi har fokus på det sportslige. Nr 4 til DHM, 3
svømmere til EJM, mange medaljer ved langbane DM og deltagere ved EKM.
Årgangssvømmerne har gjort det godt i det forløbne år, og der har været en del
medaljer ved de netop afviklede sjællandske årgangsmesterskaber. Der har været
arbejdet meget med teknik og struktur ned igennem konkurrenceholdene i 2008/2009,
dette arbejde fortsættes i de kommende år.
6. Sponsorudvalg har skaffet rigtig mange penge i 2008 ved sponsorstævnet og et par
enkelte store sponsorer. Dette skal der også gøres noget ved i de kommende år, så vi
får endnu flere penge ind på den konto. Vores elitesatsning skal på sigt være mere
selvfinansierende i fremtiden og det kræver sponsorer både til de enkelte hold,
trænere og svømmere.
7. Vores mål er, at vi får en klub med 2000-2500 medlemmer i løbet af de næste 3-4 år.
Dette kan vi kun gøre, ved at sammenlægge de allerede eksisterende klubber.
8. Kommunikationsudvalget: Delfinen er genopstået, der er blevet kommunikeret som
aldrig før, vi har fået Infoboards, vi har haft rigtig mange hits omkring Farum Cup, vi
havde Live Timing, vi havde video fra Farum Cup, online tilmelding, mange artikler i
avisen og på www.furesoeavis.dk .
9. Særopgaver:
a. Farum Svømmeklub Familietriathlon.
b. Supporterbus til DHM
10. Arrangementsudvalg – januar 2009 Farum Cup – rekruttering af hænder fra hele
klubben, det har været meget positivt, og vi havde blandt andet ved Farum Cup flere
frivillige end der var opgaver til. Tanken er at der laves opgavebeskrivelser, for de
enkelte aktiviteter, der så kan uddelegeres til frivillige fra blandt andet
arrangementsudvalget.
Sidst men ikke mindst tak til alle frivillige der har hjulpet klubben hen over året.

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til
godkendelse

Kasserer Ina Rasmussen fremlagde regnskabet.
a. Regnskab for 2008.
i. Indtægter: Der har været et lille fald i medlemsindbetalingerne fra 2007 til 2008,
det er der heldigvis rettet op på i efterårssæsonen. Det ser også positivt ud for
forårssæsonen 2009. Vi er gået fra en ”Brixtofte ordning” til en mere almindelig
tilskudsordning der ligner andre kommuners, endda lidt over gennemsnittet.
1. Indtægter for svømmeskolen i sommerferien gav lidt tilskud, men især
Sponsorstævnet var godt, vi steg fra 136 tkr til 210 tkr, rigtig flot.
Telefonbøger og pjecer giver også en god indtægt. Alt i alt havde vi en
indtægt på 1.823 tkr i 2008
ii. Udgifter: Lønudgifter på 1.180 tkr sammen med omkostningsgodtgørelse til
trænere på 131 tkr er klart den største post på udgiftssiden. Stævner og
turneringer (startpenge, ophold, transport) koster ca. 150 tkr.
iii. I alt et overskud på 40 tkr.
b. Balance 2008 : Klubben har en egenbeholdning på 527 tkr ved årsskiftet
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
4) Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år,
herunder fastsættelse af kontingent, til godkendelse

Kasserer Ina Rasmussen fremlagde budgetforslaget.
a. Mere vandtid skulle gerne give flere medlemmer og dermed en øget indtægt på
medlemssiden
b. Tilskuddet fra kommunen er igen faldet næsten 200 tkr, det er et stor hul og det skal vi
have fokus på i 2009
c. Sponsorindtægter: der skal arbejdes for at finde 250 tkr i 2009, dette kan være et
ambitiøst mål, men bestyrelse og sponsorudvalg tror på det.
d. I alt en indtægt på 1937 tkr
e. Omkostninger for 1932 tkr og i alt en balance på +4 tkr for året 2009
f. Kontingent: børn&unge under 18 – stiger med ca. 100 kr pr. Halvsæson.
Konkurrenceafdeling, her er der en lidt større stigning, men det er også her den helt store
udgift ligger.
Budgettet herunder kontingentforhøjelsen blev godkendt af generalforsamlingen.

6) 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.
Det er i år et ulige år derfor B:
Kasserer Ina Rasmussen var på valg og blev genvalgt.
Kenneth Johansen var på valg og blev genvalgt.
Lars Bo Pedersen var på valg og blev genvalgt.
Mogens Kokholm var på valg og blev genvalgt.
Der blev valgt 2 suppleanter, Helle Bastiansen og Hanne Gadfelt.
Revisor Steen Andersen blev genvalgt.
7) Eventuelt

a. Hvordan henter man telefonbøger (Poul-Erik – Jens far) – gives videre til Sanne.
b. Danske Holdmesterskaber 19 april – bus afgår søndag eftermiddag til Kastrup og
returnerer om aftenen.
c. Konkurrenceafdelingens svømmere og evt. Forældre inviteres med til at supporte og
heppe på elitesvømmerne.
d. Initiativ – hvervning af nye medlemmer til svømmeskolen.
Sponsorudvalget: Arrangement kun for voksne mænd ☺ og til efteråret et lignende
arrangement kun for kvinder (måske lidt mere wellness-agtigt).

