Farum, 22. marts 2010

Referat af generalforsamling 17. marts 2010
Velkomst ved formand Peder Wang Hansen.
1) Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
Dirigent: Michael Tvermoes.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for rettidigt indkaldt og lovli g i forhold til
vedtægterne.
Referent: Annette Refn.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Bestyrelsens beretning ved formand Peder Wang Hansen:
Klubben
Samlet set har vi haft en pæn medlemsstigning på 140 til nu 980 medlemmer i 2009. Stigningen kommer fra svømmeskolen, hvor der har været gjort et stort stykke arbejde for at
hverve flere medlemmer. Bestyrelsen har også i det forgangne år løbende arbejdet på et øget
samarbejdet med naboklubberne i kommunen, først og fremmest med Farum-Familie-Svøm. Vi
har nærmet os hinanden en smule, uden dog at noget tættere og mere formaliseret samarbejde har været diskuteret – dertil er vi endnu ikke nået i denne omgang. Med Værløse
Svømmeklub har vi diskuteret mulighederne for et samarbejde mellem klubbernes konkurrenceafdeling og har her haft gæstetræning på talentholdet. Vores mål er fortsat at få dannet en
fælles klub i kommunen - en klub, der med de nuværende medlemstal, vil kommer op på næsten 3000 medlemmer, og som vil være forudsætningen for, at opgaven med at udnytte svømmeanlæggene optimalt i forhold til kommunens borgere bliver løst bedst muligt.
Svømmeskolen
Medlemstilgangen i svømmeskolen har været meget positiv for klubben, men har også givet
udfordringer på trænersiden med flere hold, der har skullet dækkes. Trænersituationen har
undervejs været meget udfordrende med vores breddeudvalgsformand Mogens Kokholm som
bagstopper. Mogens har gjort et fantastisk stykke arbejde med at holde sammen på svømmeskolen og har ved siden af bestyrelsesarbejdet også udført funktionerne som svømmeskoleleder og træner. Arbejdsbyrden bevirkede at Mogens i efteråret valgte at udtræde af bestyrelsen. Helle Bastiansen har som suppleant overtaget Mogens’ plads. Vi har i løbet af året forsøgt
at rekruttere en svømmeskoleleder uden held og mistede samtidig fem trænere pga. uddannelse eller andre job. Trænersituationen er dog lysnet sidst på året, og vi har nu flere emner
på vej gennem træneruddannelsen. Også på hjælpertrænersiden er situationen ved at løse op.
Det er fortsat ambitionen at ansætte en leder af svømmeskolen, hvorfor forsøget på at rekruttere en sådan fortsætter. Mange gode tiltag er blevet søsat, herunder en mere systematisk
evaluering af kvaliteten af svømmeskolen. Andre tiltag har været diplomstævnet og julearrangementet. Diplomstævnet, hvor børn fra svømmeskolen kan prøve at svømme (50 m) på tid
og derved prøve, hvordan det er at være til svømmestævne, var en stor succes. Julearrangementet blev for andet år i træk holdt under nye former inde i hallen til stor glæde for de
deltagende børn og forældre.
Konkurrenceafdelingen
Der har året igennem været gjort forsøg på mere målrettet at rekruttere svømmere fra svømmeskolen til konkurrenceafdelingen for at øge talentmassen, som vores trænere har at arbejde
med. Dette arbejde skal dog formaliseres yderligere og kobles med en klar målsætning om, at
vi for hver årgang på både pige- og drengesiden skal forsøge at rekruttere et givet antal. Dette
forudsætter dog, at vi ikke bare ser på potentielle emner på vores øvet hold, men starter den-
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ne proces på et tidligere tidspunkt og allerede i svømmeskolen begynder at arbejde målrettet
på at udvikle konkurrencesvømmere. Den mest markante tilgang i afdelingen har været på
eliteholdet, hvor en tredjedel af det nuværende hold kom til udefra. Dette har været en reel
forstærkning af klubben, men er også et symptom på vores egen manglende formåen at rekruttere internt til holdet, hvilket igen er et udtryk for vores mindre fokus på årgangssvømmere. Trænersituationen i afdelingen har været stabil gennem hele året fraset en udskiftning
på assistentsiden på eliteholdet, hvor Caspar Henriksen, tidligere cheftræner i Søllerød og
svømmer og træner her i klubben, er tiltrådt. Det forudses dog, at vi i 2010 kommer til at sige
farvel til hvis ikke alle så næsten alle trænere på de øvrige hold i afdelingen. Sportsligt har
året været rigtig godt for eliteholdet med i alt 24 medaljer (9 guld, 4 sølv, 11 bronze) til DMlang, 30 medaljer (16 guld, 8 sølv, 6 bronze) til DMK, i alt 12 danske juniorrekorder og 1
seniorrekord (11 i klubregi samt 2 i landsholdregi) samt fem deltagere ved EJM i Prag. Her fik
vi en flot fjerdeplads til Frederik Siem Pedersen i 200 fri. Disse resultater gav genlyd og bevirkede, at elitetræner Simon Winther blev valgt til året juniortræner af kollegerne i Dansk
Svømmetræner Sammenslutning. Til DM-hold fik vi en samlet femteplads, et trin ned i forhold
til året før. På årgangssiden bliver der gjort et fremragende stykke arbejde fra trænerside. Man
gør her alt, hvad man kan for at optimere udbyttet af den talentmasse, der er til rådighed,
hvilket enkeltsvømmeres udvikling klart afspejler. At vi til DÅM havde det laveste antal starter
inden for de senere år og ikke fik nogen medaljer er i denne forbindelse ikke et retvisende
billede på det arbejde, der foregår, men et symptom på den nedprioritering af årgangsdelen, vi
som klub tidligere bevidst har valgt med afskaffelse af cheftrænerfunktionen til fordel for en
elitetrænerfunktion.
Sponsor
Der er i årets løb forsøgt forskellige tiltag for at tiltrække en eller flere storsponsorer, men
ingen af initiativerne gav det ønskede resultat. Vi har derfor igen i år ”kun” haft sponsorstævnet som ekstra indtægtskilde. På trods af et meget optimistisk budget fik vi et resultat
over al forventning med et samlet resultat på 282.000 kr. - en flot stigning i forhold til året før,
hvor beløbet var 210.000 kr. Herudover har vi modtaget støtte til en samlet værdi af 21.000
kr. i form af annonce i Furesø Avis med tak til sponsorerne samt busturen på opstartsturen.
Det er glædeligt at vores dyreste hold (eliteholdet) med samlet set 165.000 har trukket det
største læs, selvom der her har været flere ”friløbere”. Bidraget fra konkurrenceholdet var på
45.000 kr., mens talent- og minitalentholdet bidrog med henholdsvis 40.000 kr. og 30.000 kr.
Den stigende indtægt fra sponsorerne understøtter bestyrelsens målsætning om gøre klubbens
elitesatsning selvfinansierende i langt højere grad end tilfældet har været tidligere.
Økonomi
Også i 2009 lykkedes det os at holde skindet på næsen. Vi kom ud af året med et overskud på
23.330 kr. - et både overraskende og meget glædeligt resultat set i forhold til et meget ambitiøst budget. Udfordringen har været at kompensere for endnu en nedskæring i tilskuddet fra
kommunen - denne gang på 159.000 kr. Denne nedgang i tilskud kom oveni en nedskæring på
134.000 kr. året før. Dette lykkedes gennem en flot medlemsstigning i svømmeskolen og et
meget tilfredsstillende resultat af sponsorstævnet.
Kommunikation
Vores klubblad Delfinen blev genoplivet med to udgivelser i 2009 efter en ihærdig indsats af
formanden for kommunikationsudvalget Kenneth Johansen. Bladet henvender sig primært til
medlemmerne i svømmeskolen med reportager og artikler om klubbens aktiviteter. Kenneth
har gjort et meget stort stykke arbejde med at få indsamlet materiale til bladet og redigere
dette. På mediesiden har vi haft en stor eksponering i lokalavisen bl.a. af vores juniorsvømmere, hvilket har medført et øget kendskab til klubben og en deraf afledt medlemstilgang.
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Arrangementer
Vores flagskib Farum Cup løb som vanligt af stablen i januar måned. Vi havde ca. 1500 starter
fordelt på de tre dage. Stævnet blev både sportsligt og hvad gennemførelsen angår en stor
succes med meget positive tilbagemeldinger fra flere af de deltagende klubber. Et andet og nyt
højdepunkt i årets løb var Farum Familie Triathlon. Vi havde i alt 150 deltagere, som gennemførte den korte eller lange rute. Det var en fornøjelse at se, hvordan der blev kæmpet ude på
ruten. Det er vores intention at udvikle dette arrangement og gøre det til en årligt tilbagevendende begivenhed i klubben, gerne med mange deltagere udefra i fremtiden.
Generalforsamlingen markerer tre medlemmers udtræden af bestyrelsen, Mogens Kokholm,
Henrik Daugbjerg Petersen og Bente Taagholt. Tak til Jer alle for Jeres arbejde i bestyrelsen og
indsats for klubben gennem de sidste to år.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle de frivillige i forældrekredsen, der har hjulpet til i årets
løb med de praktiske ting omkring de enkelte arrangementer lige fra opstartsturen over
stævner til sæsonafslutningen med sommerfesten. Tak for Jeres indsats!
Peder Wang Hansen, formand
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Kasserer Ina Rasmussen fremlagde regnskabet for 2009.
a. Regnskab for 2009.
i. Indtægter: Der har været en stor stigning i medlemsindbetalingerne fra 2008 til 2009
på 180 tkr. Dette skyldes dels flere medlemmer og dels kontingentstigningen.
Kommunens tilskud er i perioden faldet med 160 tkr. Samlet set er indtægterne
næsten identiske med dem i 2008, nemlig 1.817 tkr.
ii. Udgifter: Lønudgifter på 1.450 tkr inkl. omkostningsgodtgørelse er klart den største
post på udgiftssiden. Stævner og turneringer (startpenge, ophold, transport) koster
ca. 153 tkr. Samlede udgifter på 1.794 tkr
iii. Samlet set et lille overskud på 23 tkr.
b. Balance 2009: Klubben har en egenbeholdning på 525 tkr ved årsskiftet
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
Under debatten kom der en opfordring til at undersøge et bankskifte fra Lokalbanken. Aftalen er ikke
så lukrativ, som da man i sin tid skiftede til Lokalbanken.
4) Behandling af indkomne forslag
1. Bestyrelsen foreslog en justering af vedtægternes ”§8 - Ordinær generalforsamling”.
Det foresloges, at ændre de to nævnte aldersgrænser i paragraffen fra 12 år til 16 år.
Derudover foresloges indført flg. sætning: ”Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, som er
fyldt 16 år.”
Hele paragraffen lyder derefter (ændringer understreget):
§ 8 - Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er Farum Svømmeklubs øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær
generalforsamling afholdes én gang årligt senest den 31. marts. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer af Farum Svømmeklub, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
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Stemmeberettigede er alle tilstedeværende medlemmer, som er fyldt 16 år, som har været
medlem af Farum Svømmeklub i mindst 6 måneder, og som ikke er i kontingentrestance. For
aktive medlemmer under 16 år kan stemmeretten udøves af forældre eller værge. Der kan
kun stemmes ved personligt fremmøde. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, som er
fyldt 16 år. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel med opslag i Farum
Svømmehal, annoncering i klubblad eller lokalavisen eller ved annoncering på Farum Svømmeklubs hjemmeside. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal
være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. En
rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Beslutninger på generalforsamlingen kræver almindeligt flertal blandt de fremmødte.
Tilstede var 9 stemmeberettigede medlemmer, inklusive 5 fra bestyrelsen.
Iflg. § 15 i vedtægterne kan forslag til ændringer af vedtægter ske, hvis 2/3 af de
stemmeberettigede til stede på generalforsamlingen stemmer for forslaget.
Forslaget blev vedtaget med alle 9 stemmer.
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, herunder
fastsættelse af kontingent, til godkendelse
Kasserer Ina Rasmussen fremlagde budgetforslaget for 2010.
a. Kontingentstigning i K-afd. og endelig gennemslag af sidste års stigning, samt en lettere
øget medlemstilslutning giver en indtægt på 1.290 tkr.
b. Tilskuddet fra kommunen er i år kun faldet med 22 tkr., og giver 352 tkr.
c. Sponsorindtægter: der skal igen arbejdes for at finde 250 tkr i 2010, dette kan være et
ambitiøst mål, men bestyrelse og sponsorudvalg tror på det.
d. I alt en indtægt på 2.004 tkr
e. Omkostninger for 1.984 tkr og i alt et resultat på +20 tkr for året 2010
f. Forslag til kontingent: Uændret kontingent for svømmeskolen, Youngsters- og Mastersholdene. Stigning på 100 kr pr halvår for de 4 konkurrencehold.
Såvel budgetforslaget som kontingentstigningen blev godkendt.
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.
Således på valg i år:
Formanden Peder Vang Hansen – modtager genvalg
Henrik Daugbjerg Petersen – ønsker ikke genvalg
Bente Taagholt – ønsker ikke genvalg
Formanden vælges separat.
Peder modtog genvalg enstemmig.
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Gitte Letting (mor til Malthe, T-holdet) stillede op og blev valgt.
Jens Duus (far til Lisa, K-holdet og Mia MT-holdet) havde på forhånd givet tilsagn og blev valgt,
trods fravær pga sygdom.
Hanne Gadfelt (mor til Julie Marie, K-holdet og Anne Sofie, T-holdet) valgt som suppleant.
Jette Aagaard (mor til Christian, T-holdet og Sara, MT-holdet) valgt som suppleant
Revisor Steen Andersen genopstiller og blev valgt.
7) Eventuelt
Længere frist før sponsorstævnet ønskes – materialet kommer ud inden sæsonen slutter i år efter
planen. Man kan allerede nu gå ud og lave sponsoraftalen, nu hvor firmaerne har nye budgetter.
Lars Bo indvilger i at lave sponsorkontrakterne klar til download snarest.
Udvikling af konceptet omkring sponsorstævnet er løbende.
Bestyrelsen påtager sig at drøfte sponsorprocessen.
Større information af forældre op gennem holdene efterlyses. Information om hvordan det hele
foregår. En folder kunne komme på tale (igen).
Svøm gratis hver fredag fra 19-20 - for de frivillige omkring klubben og i forbindelse med
triatlonstævnet – annonceres på hjemmesiden.
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