Farum, 17. marts 2015

eneralforsamling 17.. marts 2015
201
Referat af generalforsamling
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.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for rettidigt indkaldt og lovlig i forhold til
vedtægterne.
Referent: Som referent blev valgt Camilla Mai Rasmussen.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Bestyrelsens beretning for året 2014 ved formand Peder Wang Hansen:
Klubben
I 2014 blev vi delvis ramt af skolereformen. Vi havde en mindre medlemstilbagegang og
mærkede en øget udfordring med at få trænere til vores eftermiddagshold. Vi havde i alt 1340
medlemmer i årets løb mod 1384 året før. I forhold til indvirkningen af skolereformen ser vi
først i 2015 ser den fulde effekt på medlemstallet, da reformen i 2014 kun har været i kraft i
en halv sæson. Trænersituationen har været mere udfordrende, end vi tidligere har oplevet
det. Vi har været tvunget til at omlægge en del hold af denne grund. Løsningen fremadrettet
er at ansætte del- eller fuldtidsansatte voksne trænere, der kan have hold dagen igennem.
Dette forudsætter en størrelse, vi som klub ikke har i dag. Medlemsfordelingen klubberne
imellem i kommunen er låst fast af den tildelte vandtid. Sammen vil de tre klubber således
have mulighed for at styrke trænersiden og dermed tilbuddene til nuværende og fremtidige
medlemmer. Medlemstallet i konkurrenceafdelingen
konkurrenceafdelingen steg en anelse til omkring 70. Sidste år
kom den ventede rapport om alternative driftsformer af kommunens svømmeanlæg. Det
resulterede i et møde mellem svømmeklubberne i kommunen, hvor vi drøftede perspektiverne,
som rapporten lægger op til. Efterfølgende
Efterfølgende var vi og de andre klubber til møde med
kommunen, hvor rapporten blev fremlagt. Kommunen har som en del af budgetaftalen for
perioden 2015-2018
2018 vedtaget at udlicitere driften af Farum og Værløse svømmehal for
derigennem at opnå en besparelse. Det er således givet, at der kommer til at ske en
udlicitering. Hvordan denne kommer til at påvirke Farum Svømmeklub afhænger af, om det vil
lykkes de tre svømmeklubber i kommunen at finde sammen om et oplæg til foreningsdrift af
kommunens to svømmehaller. Alternativt
Alternativt vil opgaven overgå til tredje part, det være sig DGI
eller en kommerciel operatør. Uafhængigt af processen om udlicitering af driften har
bestyrelsen afholdt en strategi-workshop,
workshop, hvor vi diskuterede udfordringer, mål og midler. Vi
opstillede følgende
gende liste med indsatsområder: Svømmeskolens kvalitet og funktion,
talentudvikling, udbredelse af vores træningsfilosofi til udvikling af konkurrencesvømmere,
økonomi (antal medlemmer, sponsorindtægter) og forældreinvolvering i klubbens arbejde
(antal hænder).
der). Den kommende bestyrelse vil efter generalforsamling tage udgangspunkt i
disse indsatsområder i det videre arbejde.
Svømmeskolen
Vi er i svømmeskolen underlagt de vilkår, at vi i kraft af vores størrelse som klub næsten helt
og holdent er afhængig af timelønnede unge mennesker til at varetage trænerfunktionen. De
gør et godt stykke arbejde, men vi er sårbare i forhold til et stabilt fremmøde. Det er som

Side 1 af 4

Farum, 17. marts 2015
nævnt ikke blevet nemmere med skolereformen, der lægger øget beslag på timerne om
eftermiddagen.
rmiddagen. Vi har under overvejelse at revidere det system, vi bruger til udvikling af
børnenes svømmefærdigheder. Vi vil søge inspiration andre steder for at komme i gang med
denne proces, herunder hos Dansk Svømmeunion, DGI og andre klubber. Det er et arbejde,
ar
der meget naturligt bør diskuteres med vores naboklubber i fald, man enes om at byde ind på
at overtage driften af svømmehallerne. Vi fortsatte også sidste år indsatsen med at coache
vores trænere for derigennem at udvikle dem i deres arbejde med børnene
børnene for at kunne tilbyde
et læringsmiljø, der fremmer medlemmernes svømmefærdigheder.
Konkurrenceafdelingen
Vi fortsatte sidste år implementeringen af vores træningsfilosofi til langsigtet udvikling af
konkurrencesvømmere - nøgleordene er individualisering,
individualisering, balance og fleksibilitet. Filosofien er
nu rodfæstet i hele trænerteamet og blandt de erfarne svømmere. Selv om processen i
træningen har højere prioritet end resultaterne, så er det meget glædeligt at se, at
resultaterne følger med som en naturlig konsekvens
konsekvens af vores måde at gribe træningen an på.
Vi havde således et rigtig godt år sportsligt set med mange flotte resultater. Vores unge
svømmere gjorde det rigtig godt både til Danske Årgangsmesterskaber på kortbane og på
langbane. Klimakset var for de unges
unges vedkommende guldmedaljen i 4 x 200m
200 fri til DÅM-K,
som blev vundet med 0,02 s. Andre medaljer blev vundet både individuelt og i holdkapper. Vi
havde to svømmere med til Nordiske Årgangsmesterskaber, som blev afholdt i Bellahøj
Bell
Svømmestadion i juli måned.
ed. Også her blev det til medaljer, endda fire af guld. For de voksnes
vedkommende var der mange gode præstationer og flere medaljer til Danske Mesterskaber på
langbane i juli måned og igen på kortbane i november. På herresiden var vi ganske suveræne i
holdkapperne
dkapperne til begge mesterskaber. Også to af vores voksne svømmere var udenlands for at
deltage i internationale mesterskaber. Anders Lie deltog således både i EM på langbane i
august måned og VM på kortbane i december. Frederik Siem Pedersen deltog ligeledes
ligele
i VM på
kortbane. Vores to svømmere var her med til at svømme Danmark i finalen i 4 x 200m
200 fri.
Økonomi
Vi havde i 2014 en samlet omsætning på knap 2,4 millioner og et underskud på 100.000.
Underskuddet skal holdes op imod et overskud året før på over 300.000. Vi havde en nedgang
i kontingentindtægter og medlemstilskud på 53.000 samt øgede stævneudgifter på 42.000.
Den store post har været ansættelsen af en fuldtids klubchef.
klubchef Hertil kommer helårlig lønudgift
til ny cheftræner. Vi havde året før her en besparelse som følge af afgang af den tidligere
cheftræner og erstatning ved midlertidig vikar.
vikar
Politik
Byrådet i Furesø Kommune
ne vedtog med budgetaftalen for perioden 2015-2018
2015 2018 at udlicitere
driften af kommunens svømmeanlæg for derigennem af opnå en årlig besparelse på driften på
700.000. Baggrunden for beslutningen har været en konsulentrapport, der gennemgår tre
alternative driftsformer - foreningsdrift, DGI Huse og Haller som operatør, samt drift ved
kommerciel operatør. Der har været en høringsfase før byrådets beslutning, hvor vi sammen
med Farum Familiesvøm indgav et fælles høringsvar, hvor vi anførte, at det giver god mening
menin
at samkøre driften af anlæggene med foreningsaktiviteterne. Værløse Svømmeklub var med i
høringsfasen, men valgte at stå uden for et fælles svar. Foreningerne var efterfølgende til
møde med kommunen i november hvor rapporten om alternative driftsformer blev
b
fremlagt.
Kommunen valgte som konklusion på mødet gå videre og undersøge foreningssporet og har i
2015 planlagt en række møder for at informere foreningerne og høre til interessen hos disse
for overtagelse af driften. Vi forventer en afklaring af mulighederne
mulighederne for et samarbejde
foreningerne imellem om overtagelse af driften inden sommeren 2015. Efterfølgende vil der
være en udbudsrunde, hvor alle aktører kan byde ind.
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Arrangementer
Farum Cup blev afholdt i april måned, igen med stor opbakning fra de deltagende
deltagende klubber. Der
var også denne gang stor tilfredshed med arrangementet. Vi havde for første gang en sponsor
på, hvorfor det officielle navn denne gang var Handelsbanken Farum Cup 2014. Der var
desværre i 2014 ikke kræfter til en genoplivning af Farum Familie Triathlon. Vi har som
frivillige haft nok at se til både i bestyrelsen og i kredsen udenfor, hvorfor det desværre ikke
lykkedes at skaffe hænder til projektet. I svømmeskolen blev der både afholdt mærkedag og
svømmeskolemesterskab - det sidste for at give børnene en oplevelse af, hvordan det er at
være til svømmestævne.
Generalforsamlingen markerer Camilla Mai Rasmussens og Henrik Vedels udtræden af
bestyrelsen, begge har valgt ikke at genopstille. Før generalforsamlingen har Hakon Hedegaard
og Pernille Hedegaard valgt at trække sig fra bestyrelsen. Indtrådt i stedet er suppleant
Susanne Langhorn og suppleant Tobias Quistorff-Refn.
Quistorff
Bestyrelsen takker alle frivillige, der har hjulpet til med projekter og praktiske ting - tak til jer
alle! Samtidig vil bestyrelsen gerne opfordre til, at endnu flere giver en hånd med i klubbens
arbejde.
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 2014.
a. Regnskab for 2014.
i. Samlede indtægter:
ndtægter: 2.476.645 kr.
Kontingentindtægten er på 1.528.998 kr. og er dermed faldet med ca.
26.000 kr. Det kommunale tilskud er ligeledes faldet i 2014, hvorimod
indtægter på afholdte stævner og arrangementer samt sponsorindtægter er
steget i forhold til 2013.
ii. Samlede omkostninger: 2.577.284 kr. – en stigning på knap 500.000 kr., som
dels skyldes ansættelse af klubchef, fuldtids løn til cheftræner i 2014 samt
øgede udgifter til stævnedeltagelse.
ævnedeltagelse.
iii. Samlet set giver det et underskud på 100.639 kr.
b. Balance 2014: Klubben har en egenkapital
egen
på 791.912 kr. ved årsskiftet.
årsskiftet
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
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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 2015.
a.
b.
c.
d.

Indtægter 2.680.000 kr. (stigning primært henført til større kommunalt tilskud)
Omkostninger: 2.670.000 kr.
Årets resultat 10.000 kr.
Forslag til at medlemskontingentet fastsættes uændret til 200 kr. årligt.

Såvel budgetforslaget som størrelsen på medlemskontingentet
medlems
blev godkendt.
godke

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 2015 var:
Kasserer Morten Jørgensen – modtager genvalg
Johnny Degnbol – modtager genvalg
Henrik Vedel – modtager ikke genvalg
Camilla Mai Rasmussen – modtager ikke genvalg
Steen Andersen – modtager genvalg som revisor
Der var kun en kandidat
at (Jette Sejr Aagaard) til de to ledige bestyrelsesposter, hvorfor punktet
blev udskudt til en ekstraordinær generalforsamling, som der vil blive indkaldt til snarest.

7) Eventuelt
Supportudvalget efterlyste frivillige til Farum Cup, hvor der er brug for ekstra mange frivillige
ressourcer.
Det blev foreslået at melde ud, hvor meget FSK tjener på Farum Cup, så alle kan se, hvilken
nytte det gør, at hjælpe til ved stævnet.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.
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