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Referat af generalforsamling
eneralforsamling 12.. marts 2013
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Velkomst ved formand Peder Wang Hansen.
1) Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
Dirigent: Som dirigent blev valgt Lars Bo Pedersen.
Pedersen
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for rettidigt indkaldt og lovlig i forhold til vedtægterne.
Referent: Som referent blev valgt Annette Refn.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Bestyrelsens beretning for 2012 ved formand Peder Wang Hansen:
Klubben
Medlemstallet landede i 2012 på 984, en lille tilbagegang i forhold til året før, hvor tallet
var 1013. Tilbagegangen er inden for den almindelige variation, og vi ligger da også
fortsat på det niveau, vi kan forvente i forhold til den vandtid, vi råder over.
ov
Skal vi have
flere medlemmer, så skal vi have mere vandtid, hvilket vi igen kun får, hvis vi får flere
medlemmer. Vi er således låst fast af den nuværende fordeling mellem os selv og vores
naboklub, hvad adgangen til brugen af Farum Svømmehal angår. Andelen
Andelen af medlemmer i
konkurrenceafdelingen er på samme niveau som sidste år og udgør ca. 6 % af den
samlede medlemsmasse. Tilgangen til konkurrenceafdelingen fra svømmeskolen er fortsat
en udfordring beroende på trænerstabens udfordring med aktivt at udvikle
udvik talenter
allerede i svømmeskolen. Holdstrukturen i breddeafdelingen har stort set været uændret
og med samme belægningsgrad som tidligere. Bestyrelsen ser fortsat en fusion med én
eller flere klubber i kommunen som eneste reelle mulighed for at få en medlemsstigning
me
stor nok til at kunne udvikle brugen af kommunens svømmeanlæg effektivt. Stigning i
medlemstallet gennem organisk vækst inden for den nuværende klubstruktur er ikke
praktisk mulig på grund af den afgrænsede mængde vandtid, der er til rådighed.
rådighed
Alternativet er at fortsætte som nu med et medlemstal på ca. 1000 med de
begrænsninger, det giver i forhold til udvikling af både bredden og eliten. Udover disse
scenarier ser bestyrelsen følgende alternativer i udviklingen af konkurrenceafdelingen: 1)
Udvikling
dvikling af et regionalt elitecenter med basis i et træningsfællesskab med andre klubber i
regionen. 2) Indgåelse af startfællesskab med en eller flere klubber. 3) Fortsætte som
hidtil. 4) Nedlæggelse af senior elitesatsningen og alene have fokus på årgangssvømmere.
årgang
Svømmeskolen
Antal medlemmer i svømmeskolen har stort set været uændret – vi har formået at holde
fast i niveauet fra de senere år. Også i år var det til sæsonstart en stor udfordring af få
besat alle hold på trænersiden. Det lykkedes i kraft af
af en stor indsat fra breddeudvalgets
(udvalgsformandens) side. Udfordringen med at skaffe trænere er kronisk og uændret
sammenlignet med tidligere. Dette er en konsekvens af, at vi har timelønnede og ikke deldel
eller fuldtidsansatte medarbejdere i svømmeskolen.
svømmeskolen. Løsningen er en større medlemsbase,
der giver mulighed for at oprette fuldtidsstillinger på trænersiden. Vores timelønnede
svømmeskoleleder fik udlængsel, og stoppede for at drage udenlands. Vi planlægger at slå
en fuldtidsstilling op som kombineret svømmeskoleleder
svømmeskoleleder og instruktør (1/3 vs. 2/3). Det
økonomiske grundlag for denne er til stede. Hensigten med funktionen er både at styrke
udviklingen af svømmeskolen og forbedre rekrutteringen af svømmere til
konkurrenceafdelingen. En sidegevinst til denne stilling
stilling er muligheden for at varetage
undervisningen/pasningen af hold midt på dagen og udvikling af nye holdtyper. Den
grundlæggende målsætning for svømmeskolen er under trygge rammer så effektivt som
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muligt at udvikle medlemmernes svømmefærdigheder og derefter
derefter fastholde så mange
som muligt i sporten på et eller andet niveau lige fra leg og motion til
konkurrencesvømning.
Konkurrenceafdelingen
Det har fortsat været en udfordring at rekruttere svømmere til konkurrenceafdelingen.
Afdelingens medlemmer udgjorde
udgjorde sidste år ca. 6 % af den samlede medlemsbase. Vi
burde kunne præstere en andel på op mod 10 %. Det forudsætter en løbende målrettet
indsats i svømmeskolen i forhold til effektivt at udvikle medlemmernes færdigheder og at
identificere talentet og motivere
motivere den enkelte til at prøve konkurrencesvømning som sport.
En væsentlig grund til den beskedne rekruttering skyldes manglende kontinuitet i forhold
til ledelse af svømmeskolen, hvilket rammer holdene hele vejen op i
konkurrenceafdelingen. Vi bør selv med en
en medlemsbase på 1000 være i stand til at
udvikle mere talent end tilfældet har været i det forgangne år. Tilgangen af svømmere
udefra har været ganske beskeden, hvilket ikke er overraskende klubloyaliteten taget i
betragtning. Selv i forhold til eliteholdet
eliteholdet har denne loyalitet vejet tungere end muligheden
for udvikling af den enkelte, som kompetencen på trænersiden og vores faciliteter har
udgjort. Træningsfilosofien hos cheftræner Thomas Jansson med vægt på differentiering,
dialog og selvstændighed har bevirket
bevirket en fortsat endog meget markant udvikling af nogen
af vores voksne svømmere. Niklas Hedegaards danske rekord og danske mesterskab i 50
bryst har her været kronen på værket. Et andet højdepunkt var guldmedaljen og den
danske rekord af Anders Blume, Niklas
Niklas Hedegaard, Anders Lie og Frederik Siem Pedersen i
4 x 50m fri til de Danske Kortbane Mesterskaber. Sportsligt set var sjettepladsen til DM
for hold den mest betydningsfulde for klubben, da den var ensbetydende med overlevelse
i Svømmeligaen. Det var med
ed stor stolthed, vi var repræsenteret ved OL i London ved
Anders Lie, som i øvrigt på herresiden leverede det flotteste resultat i den danske trup.
Anders markerede sig igen utrolig flot til verdensmesterskaberne på kortbane, hvor det
blev til en finaleplads
ads i 400m fri. I alt fik vi på seniorsiden seks danske mesterskaber –
alle ved kortbane DM i december. Anders Blume i 50m fri, Anders Lie i 200m og 400m fri,
Niklas Hedegaard i 50m bryst, samt holdkappen i 4 x 50m fri og 4 x 100m fri – herudover
fik vi også
så fire sølvmedaljer. Ved DM på langbane i juli blev Niklas Hedegaard den store
medaljesluger med to sølv- og to bronzemedaljer – herudover fik Frederik Siem Petersen
også en sølvmedalje. Ved danske årgangsmesterskaber gruppe 2 fik vi 5 guld, 3 sølv og 1
bronze.
ronze. Daniel Christian med fire og Philip Greve med to for de individuelle medaljer.
Herudover fik holdkappen på drengesiden hele tre medaljer (1 guld, 1 sølv og 1 bronze).
Økonomi
Resultatet for året blev et overskud på ca. 165.000 kr. ud af en omsætning på ca.
2.375.000 kr. Efter et par år med underskud er det meget glædeligt at kunne konsolidere
os med dette resultat. Overskuddet skyldes større kontingentkontingent og stævneindtæger end
budgetteret,
dgetteret, hvilket kompenserede et mindre resultat på sponsorsiden end forventet. På
udgiftssiden var det især et mindre omkostningsforbrug til stævnedeltagelse i forhold til
det budgetterede, der bidrog. Sponsorstævnet blev for tredje år i træk ramt af nedgang
ne
i
resultatet, der blev på ca. 84.000 kr. Vi indfriede ikke målet (kr. 125.000) på trods af, at
dette var forsigtigt sat. Vi har fortsat en alt for høj andel af non-bidragsydere,
non bidragsydere, og vi hører
fra forældrene, at det er meget svært at skrabe sponsorpenge sammen. Det betyder ikke,
at vi opgiver konceptet. Andre klubber, også i umiddelbar nærhed, kan skrabe ca. tre
gange så meget sammen pr. svømmer. Ej heller 2012 blev året, hvor vi fik hul på
udfordringen med at skaffe storsponsorer. Det bliver sponsorudvalgets
sponsorudvalgets opgave ufortrødent
at arbejde videre på dette.
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Politik
Vi fortsatte arbejdet med projektet til optimering af udnyttelsen af kommunens
svømmeanlæg – Farum Svømmehal, Værløse Svømmehal, Hareskov Svømmesal og
Furesø Bad. Vi har talt højt og tydeligt for
for en sammenslutning af kommunens tre
foreninger til én forening, Furesø Svømmeklub, som forudsætning for en overdragelse af
driften af anlæggene i foreningsregi. Der har været en række møder mellem foreningerne
– to af dem med deltagelse af borgmester Ole Bondo Christensen. På trods af en politisk
forankring på højeste sted af kommunens ønske om et offentligt-privat
offentligt privat partnerskab på
dette område har det ikke rokket en tøddel ved de særinteresser i de to andre foreninger,
der blokerer for dette projekt. Den åbenlyse
åbenlyse sammenblanding af ledelsesmæssige og
personlige økonomiske interesser i foreningsdriften samt negligering af fordelene for
brugerne har indtil nu været en uoverstigelig stopklods, som man fra politisk side ikke har
haft viljen til at gøre op med.
Arrangementer
Farum Cup blev afholdt i slutningen af april nu igen over tre dage. Interessen for stævnet
var stor med knap 2.200 starter. Det blev nogle lange og sportsligt spændende dage igen
med mange rigtig positive tilbagemeldinger. Farum Familie Triathlon
Triathlon blev afholdt for fjerde
gang med endnu en deltagerrekord på 233, der gennemførte løbet. Det blev en fantastisk
dag, selv om vejret gav deltagerne en ekstra udfordring.
Generalforsamlingen markerer Anne Wied Hartungs udtrædelse af bestyrelsen. Tak til
Anne for indsatsen i de forgangne to år.
Herudover skal lyde en tak til alle frivillige i forældrekredsen, der har hjulpet til i årets løb.
Dette gælder alt lige fra hjælp det praktiske i relation til afholdte arrangementer, herunder
stævneafvikling og træningslejre,
ningslejre, til udførelse af official-rollen
official rollen ved de stævner, vi har
deltaget i. Det er fortsat af afgørende betydning for klubbens drift og udvikling, at
antallet, der bidrager på denne front, øges. Vi vil fra bestyrelsens side gerne opfordre til,
at man også
gså indbyrdes i forældrekredsen opfordrer til deltagelse i dette for klubben vigtig
arbejde. Helt konkret mangler vi en tovholder på Farum Familie Triathlon, så vi sikrer
dette arrangements forsatte beståen.
På bestyrelsens vegne
Peder Wang Hansen, formand

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Kasserer Morten Jørgensen fremlagde regnskabet for 2012.
201
a. Regnskab for 2012.
Indtægter: Sidste års ændring af periodiseringen af kontingentindtægterne påvirkede
årets resultat 2011 negativt med ca. 125 t.kr. Samtidig er kontingentforhøjelsen, som
blev besluttet på generalforsamling i marts 2011, først i 2012 slået igennem for et
helt regnskabsår. Dette er årsagen til den forholdsvis store stigning i kontingenterne
kont
fra 2011 til 2012 ifølge regnskabet. Indtægter og udgifter til andre arrangementer, som
tidligere har været bogført under indtægter er nu separeret. Det bevirker at indtægterne
er betydelig højere end sidste år, men det samme gør sig gældende for
for udgifterne.
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i. Kontingentindtægten er på 1.466 tkr. Kommunens tilskud er i perioden steget
med 57 tkr. Samlet set er indtægterne steget til 2.375 tkr.
ii. Udgifter: Lønudgifter på 1.694
1.6
tkr er klart den største post på udgiftssiden.
Stævner og træningslejre (startpenge, ophold, transport,, tilskud)
tilskud koster ca. 275
tkr.,, og er for 2012 bl.a. påvirket af ekstraomkostning på 40 t.kr. til K1-holdets
K1
træningslejr i foråret som følge af Spanairs konkurs. Samlede udgifter er på
2.209 tkr
iii. Samlet set giver det et overskud på 165 tkr.
b. Balance 2012:: Klubben har en egenkapital
egen
på 570 tkr ved årsskiftet
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
4) Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, herunder
fastsættelse af medlemskontingent,
kontingent, til godkendelse
201
Kasserer Morten Jørgensen fremlagde budgetforslaget for 2013.
a. Der planlægges ikke med kontingentstigninger
konti
i 2013, men en lettere øget
medlemstilslutning forventes at give en indtægt på 1.508 tkr.
b. Tilskuddet fra kommunen stiger i år med 4 tkr., og giver 480 tkr.
c. Sponsorindtægter er sat uændret til 125 tkr i 2013.
d. I alt en indtægt på 2.438 tkr
e. Omkostninger for 2.367 tkr.
tkr I alt et resultat på 71 tkr. for året 2013
3
f. Forslag til at medlemskontingent
kontingentet fastsættes uændret til 200,- kr. årligt.

Såvel budgetforslaget som størrelsen på medlemskontingentet
medlems
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 2013 var:
Kasserer Morten Jørgensen – modtager genvalg.
Henrik Vedel – modtager genvalg
Lars Bo Pedersen – modtager genvalg
Anne Wied Hartung – ønsker ikke genvalg.
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Kasserer Morten Jørgensen – genvalgt som kasserer.
Henrik Vedel – genvalgt
Lars Bo Pedersen – genvalgt
Camilla Rasmussen – blev valgt til bestyrelsen. (Camilla er mor til Carolina K2 og Emma K3)
K3
Mads Kriegel Skovrup – blev valgt som suppleant. (Mads
(
er far til Lasse på K2)
K2
Johnny Degnbol Bech – blev valgt som suppleant. (Johnny er far
ar til Thomas K2)
K2
Steen Andersen – blev genvalgt som revisor.
7) Eventuelt
Formanden takkede Anne for hendes indsats i bestyrelsen, og overdrog en lille erkendtlighed.
Sponsorarbejde
Annette Refn foreslog, at man arbejder på at finde en eller flere større sponsorer. Blandt forældrene
må der være et pænt netværk med kontakter til erhvervslivet.
Peder svarede, at det havde været foreslået før uden held, men lovede samtidig, at bestyrelsen vil
tage det op igen.
Pladsen til store bannere/skilte i hallen blev nævnt.
Camilla Rasmussen foreslog lotteri eller lignende.
lignende. Indsatsen skal stå mål med gevinsten.
Hareskovby Svømmesal blev nævnt af Johnny i forbindelse med tanker om fusion.
Et af nøgleordene er ”kritisk masse”.
Cheftræner overvejelser i forhold til valg af ambitionsniveau.
Det videre arbejde overlades til den nye bestyrelse.

Dirigenten afsluttede med at takke for god ro og orden.
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