FARUM SVØMMEKLUB
Farum Park 20

3520 Farum

Farum, 6. november 2017

Referat af generalforsamling 31. oktober 2017
Velkomst ved formand Peder Wang Hansen.

1) Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
Dirigent: Som dirigent blev valgt Rune Fjord Marschall, konsulent hos DGl.
Referent: Som referent blev valgt Jette Sejr Aagaard.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for rettidigt indkaldt og således beslutningsdygtig i
henhold til vedtægterne.
Dirigenten opfordrede til at holde den gode tone i debatterne samt respektere de tidsrammer, han
ville sætte.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Bestyrelsens beretning ved formand Peder Wang Hansen:
Beretningen dækker perioden 1. januar 2017 til 31. juli 2017. Baggrunden er, at vi pr. 1. august
2017 ændrer regnskabsperiode fra kalenderret til sæsonret. Se i øvrigt beretningen fra
generalforsamlingen i marts.

Klubben
D. 6. april var dagen for klubbens 40 rs jubilæum. Det var et større detektivarbejde at finde frem
til den eksakte dato. Kirsten var hos Farum Lokalhistoriske Forening for at finde dokumenter, der
kunne hjælpe med til at indkredse datoen. Det forvirrede undervejs, at klubbens 10 &s jubilæum
blev holdt i 1988, men beviserne for 1977 som fødselsret viste, at man dengang var et r for sent
p den. Jubilæet blev fejret ved en reception d. 17. september.
Medlemstallet blev som vanligt forøget en smule i forhold til efterårssæsonen året før. Det giver ikke
mening at tale om et samlet tal for perioden grundet det korte regnskabsk p syv måneder som
overgang til den nye regnskabsperiode.
Vi mangler fortsat frivillige. En ting er official-tjansen, noget andet er det frivillige arbejde i
forbindelse med udvikling af klubben og gennemførelse af de forskellige aktiviteter, der løber af
stablen i årets løb. Sponsorarbejdet kan alle deltage i p eget barns vegne for at rejse penge til
klubben. Vi er dog her langt bag efter andre klubber, vi kan sammenligne os med. Det påvirker
klubbens økonomi og de muligheder, vi har for at udvikle konkurrenceafdelingen.
Svømmeskolen
Udfordringen med at skaffe nok kvalificerede trænere i svømmeskolen består, det bliver stadig
sværere. Vi oplever samtidig en mindre ansvarsfølelse hos enkelte af de yngste i forhold til at møde
stabilt. Svømmeskolen hænger kun sammen, fordi vi i vores klubchef også har en
svømmeskoleleder, der har fuldt fokus p denne del af klubben. Udfordringerne til trods i
svømmeskolen s er tilfredsheden fra forældreside ok. En pejling p tilfredsheden er antallet og
indholdet af klager. Antallet er ganske beskedent, og det man påpeger er ikke alarmerende, men
afledt af nogle træneres unge alder.
Nr det er sagt, s ville flere ressourcer til denne del af klubben være endog meget velkommen. Et
højere lønbudget vil give mulighed for højere lønninger og ansættelse af voksne trænere p deltid.
Det vil alt andet lige give større stabilitet i trænerstaben, noget vi kan misunde vores nabo, FSS, for.
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Her har man høj anciennitet og en meget beskeden turnover i instruktørstaben. Vi har med vores
nuværende størrelse ikke mulighed for dette vi kan ikke bade blæse og have mel i munden i
forhold til at gabe over både svømmeskole og elitesvømning. Løsningen er en markant større
økonomi afledt af en fusion med en eller flere klubber, hvilket der ikke p nogen måde er udsigt til.
Se i øvrigt beretningen fra sidste generalforsamling, der, hvad svømmeskolen angår, dækker hele
sæsonen og dermed også den forgangne syvmneders periode.
-

Konkurrenceafdelingen
Perioden har dækket DÅM-K i februar, Danish Open i april, DÅM-L og DJM-L i juni, samt DM-L og VM
i juli. Vi var ikke repræsenteret ved rgangsmesterskaberne.
Ved Danish Open opnåede vi ingen individuelle kravtider til mesterskaber, men en landsholdskravtid
til Philip og subjektiv udtagelse at Frederik og Kevin til landsholdstruppen i 4x100 fri. Anders var
med til at kvalificere den danske herreholdkap i 4x200 fri til VM.
Til DJM-L havde vi fire svømmere med, Stine, Clara, Viktor og Malthe. Det blev til to C-finaler og
flere PR.
Ved sommerens DM-L blev det til i alt 10 medaljer (7 guld, 2 sølv og i bronze) plus tre danske
rekorder to til Philip i 50 bryst fordelt p henholdsvis indledende og finalen samt én til herrerne i
4x100 medley. Rekordforsøget i 4x200 fri glippede med beskedne 0,79 s, men guldet blev sikret.
Ved VM i Budapest blev det for Anders til en 38. plads i 100 fri indledende og en 32. plads i 200 fri
indledende. Anders deltog også i 4x100 fri mixholdkap med en samlet placering som nummer 10. I
4x200 fri blev det til en samlet 12. plads, Anders svømmede her førsteturen i fremragende 1.47,74
0,12 fra PR.
-

-

High Performance Center (HPC) projekt
Det altdominerende tema i bestyrelsen har hele perioden været det elite-projekt, der startede som
et opdrag til trænersiden om en plan for en OL-satsning frem mod 2020, og som er endt med et
meget ambitiøst projekt til udvikling at et regionalt High Performance Center (HPC) med base i
Farum Svømmehal med et budget p 7,6 mio. kr. årligt i 2020.
Hensigten med projektet er at kvalificere en eller flere hjemlige svømmere til OL. Et projekt, der vil
blive styrende for klubbens fremtidige udvikling. Bestyrelsen er efter lange og drøje diskussioner
nået frem til at sætte projektet p hold, indtil ekstern finansiering er p plads
Politik
Der har været stille omkring kommunens planer om at overlade driften til foreningerne fraset et
møde med kommunens konsulent p opgaven. Det er valgr, og der sker ikke noget, før efter valget
det gør der til gengæld s formentlig. Bestyrelsen havde før indbydelsen til mødet truffet
beslutning om at trække sig fra projektet som følge af det manglende samarbejde med de andre
klubber, hvilket blev meddelt kommunen.
Belært af, at vi ikke fik noget ud af den markante indsats, vi gjorde under valgkampen sidste gang,
s vil vi denne gang forholde os mere afventende. Også fordi man fra politisk side åbenlyst ikke
ønsker, at driftsprojektet skal indgå i valgkampen. Det respekterer vi og afventer valgets udfald.
Kommunen har vist, at de mener det alvorligt i forhold til at overdrage driften, idet man har ansat
en tidligere medarbejder fra DIF til at varetage projektet. Det kræver dog stadig, at der kommer et
samarbejde op at st foreningerne imellem i form at en fusion imellem mindst to af kommunens
store klubber.
-

Økonomi
Regnskabet dækker overgangsperioden p syv måneder. Der er derfor ikke noget
sammenligningsgrundlag for tallene. Omsætningen blev p 1.596.003, resultatet blev et underskud
p 158.530. Underskuddet skyldes dels, at vi endnu engang underpræsterer p sponsorsiden med et
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beløb til klubkassen p 52.836, dels at vi med to fuldtidsansatte til elitegruppen er overnormeret p
trænersiden i konkurrenceafdelingen i forhold til klubber, vi sammenligner os med. Underskuddet
bevirker, at egenkapitalen falder fra 1.071.038 til 912.508.

Arrangementer:
Der har været afholdt fire udsolgte aquacamps, én i påsken og tre i sommerferien. Vi havde samme
antal deltagere som sidste r, nu fordelt p fire camps. Baggrunden er mindre kapacitet pr. camp
grundet lukningen af den store hal.
Farum Cup havde lidt færre deltagere end sidste r p grund af flere udbudte langbanestævner i
foråret. Det gav lidt færre indtægter en året før, men dog stadig et overskud p 77.000.
Internt har vi holdt to medleystævner i foråret, også denne gang med glade svømmere i vandet og
stolte forældre p kanten.
Bestyrelsen

Der har siden sidste generalforsamling været et endog meget anstrengt diskussionsklima i
bestyrelsen grundet den sammensætning, bestyrelsen har haft siden sidste valg til bestyrelsen.
Dette har resulteret i en regulær fraktionsdannelse, som nu kommer til udtryk i det kampvalg, vi
star overfor bade hvad ang& valget til formandsposten og kampen om flertallet i bestyrelsen.
Uenigheden har ikke mindst gået p behovet for opfølgning p det sportslige og økonomiske
grundlag for vores elitesatsning, herunder om den daglige ledelse skal forestå denne opfølgning.
Vedrørende den sportslige del, s har opfølgningen gået p svømmernes progression. Vi har her fået
en second opinion fra unionen p det sportslige grundlag for vores satsning. Det økonomiske har
drejet sig om pengeforbruget holdt op mod det sportslige grundlag. Hele bestyrelsen, uanset
tilhørsforhold, ser frem til, at dette løses med valget p generalforsamlingen.
-

P bestyrelsens vegne
Peder Wang Hansen, formand
Herefter blev der lejlighed til at stille spørgsmål og komme med kommentarer til bestyrelsens
beretning. Under dette punkt fremkom spørgsmål og kommentarer, som ikke direkte relaterede sig
til beretningen.
Hanne/mor til Younus kommenterede, at den udsendte mail fra et flertal af bestyrelsen var en
ensidig mail og spurgte, om den anden side af holdningen kommer til orde? Formanden oplyste, at
svar p dette spørgsmål ville komme til udtryk under et senere punkt.
Sanne Otte kommenterede, at det var et mærkeligt tidspunkt at afholde generalforsamlingen p i
lyset af, at forældre ikke kan stemme, medmindre deres børn er tilstede. Formanden medgav, at det
var en god pointe og tog det til efterretning.
Lars Møller spurgte formanden, hvad han havde gjort for at øge indflydelsen for den gruppe
forældre, hvor børn ikke er tilstede? Formanden svarede, at vedtægten er slæbt med fra gammel
tid, men at erfaringen fra denne generalforsamling bør vurderes.
Jakob Larsen spurgte til en uddybning af den politiske forventning til sammenlægning af klubber, og
om det ikke var vores eget ansvar at række ud? Formanden nævnte, at det er en proces, der har
kørt i mange r og gav en gennemgang af den historiske udvikling: Klubben har rakt ud til Værløse
Svømmeklub og Farum Familiesvøm, haft kontakt til politiske system og arrangeret en tur til
Helsingborg Svømmehal. Som nævnt ved flere lejligheder har de øvrige klubber deres egne
økonomier og ingen specifik interesse i at ændre p det grundet sammenblanding af ansatte og
ledelse. Det politiske system har ikke haft den fornødne idrætspolitiske interesse og har ingen
beslutninger truffet.
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Jan Nielsen spurgte om, der var nyt fokus p svømmeskolen og om Farum Svømmeklub skulle have
fokus p konkurrence eller elite svømning? Formanden svarede, at klubben skulle have
elitesvømning p toppen af konkurrencesvømning.
Claus Buus kom med en kommentar, at det oplyste tal p 7,6 mio. kr. til HPC projektet dækker
udvikling af hele klubben, inkl. svømmeskolen og trænere. Formanden oplyste, at han havde fundet
projektoplægget frem, og udviklingen i budgettet ser ikke sådan ud.
Sebastian Olesen gav udtryk for, at han var ked af omtalen af HPC projekt. Trænerteamet havde
fået at vide, at de skulle tænke stort, og jf. referatet af sidste generalforsamling, skulle det komme
hele klubben til gode.
Claus Buus nævnte, at tallet p 7,6 mio. kr. er i rene tal uden egenbetaling og andre indtægter.
Dirigenten konstaterede, at der er uenighed om dette punkt.
Stinna/mor til Maja Damsgaard kommenterede, at tonen gr ok, men at tiden skal være bedre.
Der var ikke øvrige kommentarer under dette punkt.

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Regnskabet var fremlagt til at tage ved indgangen til mødelokalet.
Kasserer Morten Jørgensen oplyste, at regnskabet dækker en 7 mdr.’s periode, jf. beslutningen p
generalforsamlingen d. 22. marts 2017 om at ændre regnskabsperioden, hvorefter kassereren
fremlagde regnskabet for perioden 1. januar-31. juli 2017.
a. Regnskab for perioden:
• Samlede indtægter: 1.596.003 kr.
• Samlede omkostninger: 1.754.533 kr.
• Samlet set giver det et underskud p 158.530 kr.
b. Balance for perioden: Klubben har en egenkapital p 912.508 kr.
Lars Møller udtrykte undren over, at regnskabet ikke udsendes p forhånd og spurgte med
henvisning til “Note til Løn og omkostningsgodtgørelse” hvad dækker denne post? Kassereren
oplyste, at Skat og DIF har fastsat regler for godtgørelse for diverse omkostninger (kørsel, tele,
diæt, tøj) i forhold til bemanding af trænere. Lars Møller fandt, at det var et voldsomt tal. Hertil
svarede kassereren, at det var p niveau med tidligere r.
Michael Krüger kom med en præcisering af, at omkostningsgodtgørelser ikke m skjule løn.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4) Behandling af indkomne forslag
Som en konsekvens af vedtægtsændringen p generalforsamlingen d. 22. marts 2017 vedr, ændret
regnskabsår, har bestyrelsen fremsat forslag om, at vedtægterne § 9 punkt 6 ændres til:
“Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen p følgende made:
A: I ulige r vælges: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
B: I lige r vælges: Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.”
Det indkomne forslag blev vedtaget ved håndsoprækning.
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5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, herunder
fastsættelse af medlemskontingent, til godkendelse
Kasserer Morten Jørgensen fremlagde budgetforslaget for 2017/2018.

a.
b.
c.
d.

Indtægter: 2.850.000 kr.
Omkostninger: 3.002.000 kr.
Resultat: -152.000 kr.
Forslag til at medlemskontingentet fastsættes uændret til 200 kr. årligt.

Ilsabe Børsting kommenterede, at det var svært, nr budgettet ikke blev tilgængeligt før
generalforsamlingen. Derefter havde hun spørgsmål til forslaget om Kontingentstigning. Klubchefen
svarede, at kontingentet blev fastsat i bestyrelsen i forhold til de udgifter, der skulle dækkes, at der
var en lille stigning, at niveauet l p et niveau midt mellem sammenlignelige klubber, og at der
ingen klager var modtaget.
Ilsabe Børsting opfordrede til, at der skabtes større gennemsigtighed i, hvad kontingentet gik til,
således at der var en bedre forståelse. Formanden nævnte, at svømmeskolen finansiererede
konkurrenceafdelingen, og at stigningen således var en made at finansiere den omkostningstunge
konkurrenceafdeling.
Markus Olesen spurgte til den foreslåede stigning p 300.000 kr. til posten Løn og
omkostningsgodtgørelser. Kassereren svarede, at der er trænere, der er overgået til A-indkomst, at
der er budgetteret med en lille stigning vedr. svømmeskolen samt til trænere til Aqua-camps’ene.
Sanne Otte gav udtryk for undren over, at der kun budgetteres med 20.000 kr. til uddannelse af
trænerne, hvortil kassereren svarede, at tallet vedrører trænere og officials minus tilskuddet fra
kommunen, hvilket betyder, at den reelle udgift er højere.
En tilhører i salen spurgte, hvorledes en kommende bestyrelse ville forholde sig til det godkendte
budget, hvortil formanden oplyste, at der var enighed i bestyrelsen om budgetforslaget.
Budgetforslaget og et uændret medlemskontingent p 200 kr. blev godkendt ved håndsoprækning.
6) Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde:
I konsekvens af den netop vedtagne vedtægtsændring kunne dirigenten konstatere, at det er ulige
r, og der skulle vælges: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en
revisor.
Følgende er p valg:
Formand Peder Wang Hansen
Susanne Langhorn
Jàkup Jacobsen
Der er ved fristens udløb indkommet følgende kandidater til posterne:
Formand:
Peder Wang Hansen og Finn Hansen.
øvrige bestyrelsesposter:
Susanne Langhorn, Jäkup Jacobsen, Camilla Mai Rasmussen, Jesper Aarosiin og Lars Møller.
Side 5 af 11

FARUM SVØMMEKLUB
Fawm Part 20

3520 Farum

Farum, 6. november 2017

Suppleanter:
Ilsabe Bør-sting og Lotte Dige.
Revisor:
Steen Andersen
Dirigenten gav herefter kandidaterne til formandsposten lejlighed til at give en 10 minutters
præsentation.
Peder Wang Hansen:
Hvor er vi og hvor skal vi hen
7 Der er en flot udvikling i klubben, og med Værløse Svømmeklub som
eksempel giver det ej stabilitet at udskifte. Uenigheder bør kunne løses inden for den eksisterende
bestyrelse.
Hvor står vii dag? Farum Svømmeklub er Danmarks mest omkostningseffektive klub. Ved den netop
overstå ende 40 års jubilæumsfejring var der lejlighed til at informere herom, og borgmesteren gav
udtryk for stolthed.
Vision for fremtiden er en pyramidestruktur. Det er ikke et “enten eller”, det skal bare hænge
sammen. Der er en konstruktiv kritisk holdning til, hvad der foregår i klubben samtidig med at vi er
nysgerrige, og det produkt, vi har, er et resultat af den nysgerrighed. Hvad udgør en god
elitetræner? Jeg har en kritisk holdning til, hvad der foregår på kanten, og ansætte/sen af først
Thomas Jansson og siden hen Claus Buus er et resultat af en sund og kritisk holdning til, hvad der
foregår i klubben.
Hvad angår økonomien må vi sætte tæring efter næring, det er ingen kritik af den nuværende
trænerstab, men udtryk for en kritisk holdning til hvad vi får for pengene. Der skal være en trin vis
udvikling af ellten.
Finn Hansen:
HVEM ER JEG:
Jeg hedder Finn Hansen og er næstformand i klubben.
Jeg har en datter, Dagmar som svømmer på M4 og har været i klubben i 4 år.
Gitte som er min kone er klubbens officialkoordinator.
Vi er utrolig glade for at være i Farum Svømmeklub, hvor man som konkurrencesvømmer kan få
både træning, skole og et socialt liv til at hænge sammen.
Til dagligt arbejder jeg i en stor svensk bank som Business Analyst, hvor jeg dagligt arbejder med
procesoptimering og økonomiske analyser.
Jeg er uddannet civiløkonom.
Igennem 25 år har jeg arbejdet med ledelse, processer, regnskaber og budgetter.
HVORFOR VIL JEG VÆRE FORMAND:
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Jeg har naturligvis snakket med folk der står mig nært og som bakker mig op. De har anbefalet at
jeg stiller op som formand.
Jeg har naturligvis snakket med k-trænerteamet, for at vide hvor de står og jeg har deres opbakning
og tillid. Jeg tror på dem og de tror på mig.
Jeg vil bruge mine kompetencer på at forbedre økonomien og processerne i Farum Svømmeklub.
•
•
•
•
•

Der skal være styr på økonomien
Der skal være en synlig og aktiv formand
Gennemsigtighed i regnskabet
Åbenhed for klubbens planer
Skabe en vision for klubben

Med mig som formand vil jeg sikre at vi bevarer både elite og bredde på mindst det niveau vi har i
dag.
MINE MÅL OG HVAD VIL JEG MÅLES
•
•
•
•
•
•
•

pÅ:

På næste generalforsamling går regnskabet i 0, uden der er gået på kompromis med
kvaliteten i svømmeskolen og i konkurrenceafdellngen.
Efter generalforsamlingen er klubbens kompetente k-trænerteam intakt og elitemiljøet
bevaret. Det har jeg trænernes ord på.
Inden 31/12 indføres kvartalsvis regnskab- og budgetopfølgning
Inden 31/12 indføres en sponsorstrategi med målbare resultater
Inden næste generalforsamling har en svømmeskole hvor kvalitet kan måles
Inden næste generalforsamling har en klub med klare mål og visioner
Inden næste generalforsamling har en frivillighedsstrategi med klare må og hvordan vi får
øget kompetencer til både bestyrelse og udvalg

VÆRDIER:
•
•
•
•

Respekt for hinandens holdninger
Kommunikation skal ske på en respektfuld måde
Godt miljø med godt samarbejde
Alle har en god oplevelse i Farum Svømmeklub

HVAD SKAL DER SKE:
Der skal ske en dybdegående analyse af økonomien.
Jeg vil fokusere på klubbens økonomi og hvordan vi opretter balance uden at gå på kompromis med
det vi har i dag, hvordan vi optimerer indtægter og hvordan vi styrker vores produkt både i
svømmeskole og konkurrence.
Arbejde med vision og mål for klubben, med afsæt i det oplæg som bestyrelsen har fået udarbejdet
af trænerteamet.
Samle en slagkraftig bestyrelse på baggrund af den splittelse der er sket
øge informationen om hvad der sker i bestyrelsesregi til klubbens medlemmer, ansatte og andre
interessenter som involveres i processen i et eller andet omfang.
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Jeg vil sætte fokus på arbejdsvilkår og arbejdsmiljøet for klubbens ansatte, og øge samarbejdet
mellem ledelsen og trænerteamet i både svømmeskolen og konkurrence og alle imellem.
Jeg vil at svømmeskoletrænerne involveres i større grad end de gør i dag og får et medansvar i
udviklingen og forbedringen af vores produkt i svømmeskolen. Der skal være kortere vej fra ide til
handling.
Alle vores ansatte skal føle sig set, hørt og værdsat. Jeg vil at vi som ledelse fokuserer på klubbens
ansatte og deres personlige udvikling og udvikling af kompetencer. Kompetencer vores ansatte, der
består af en del unge mennesker, kan tage med sig i livet. Jeg vil sætte fokus på fastholdelse af
vores trænere og dermed skabe kontinuitet og øge erfaringen og kompetencen i vores undervisning.
AFSLUTNING:
Mine mål er meget ambitiøse og det kræver hårdt arbejde.
Det er et oplæg til brug for en kommende bestyrelse, hvor man må udarbejde et projekt og finde ud
af hvor lang tid det tager at nå målet.
Det er en absolut betingelse at vi altid har et positivt regnskab, der viser vi er en ansvarlig klub med
en god økonomi. Det er også et signal man skal sende til medlemmer og kommende sponsorer
Som klub skal vi tage ansvar for vores medlemmer og vores ansatte og at man kan sove trygt om
natten med tanken om en sund klub med en sund økonomi.
Jeg er klar over at der fiorerer en del rygter om:
•
•
•

At jeg vil bruge alle klubbens penge
At jeg kun vil fokusere på de bedste svømmere
At svømmeskoletrænere skal arbejde frivilligt

Jeg vil opfordre folk til at stille mig spørgsmål, hvis der er noget de undrer sig over eller er usikker
på.
Dirigenten åbnede herefter op for, at generalforsamlingen kunne stille spørgsmål til de to
kandidater:
Ilsabe Børsting til Finn Hansen: sponsorstrategi hvad sker der? Finn Hansen erkendte, at der har
været for f hænder, og at en opfølgning er nødvendig.
—

Hanne/mor til Younus til begge kandidater: Hvorfor hører vi kun den ene side af historien? Finn
Hansen nævnte, at det ikke havde været muligt at udsende mail. Peder Wang Hansen svarede: “Du
har ikke spurgt det er alene en reaktion p den anden fløj.”
—

Markus Olesen nævnte, at mailen ikke var sendt ud til alle og læste højt af diverse citater. Peder
Wang Hansen svarede, at man kan st p valgaftenen og sige ting, men hvad der foregår i
bestyrelseslokalet har været noget andet. Finn Hansen oplyste, at diskussionen om budgettet ikke
indeholdt oplysninger om medlemstal (minus 200). Peder Wang Hansen mente ikke, at det var
korrekt.
Malthe Letting til Peder Wang Hansen: I forhold til snak om planlægning af træningslejre er det ikke
muligt at finde ud af, hvad der foregr i bestyrelsen. Peder Wang Hansen gav en forklaring af, hvem
der refererer til hvem og oplyste, at flowet af information fra bestyrelsesmøder sker gennem
fastlagte kanaler.
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Ulrik Olsen til Peder Wang Hansen: jeg er uklar p din vision
hvor vil du gerne hen med eliten?
Peter Wang Hansen svarede, at man m sætte tæring efter næring, først sikre kvalificering at én
eller flere til VM p langbane næste r, herefter EM og OL, således at den trinvise udvikling og
finansiering kommer p plads via sponsorer. Finn Hansen nævnte, at elitesatsning sker p baggrund
at økonomien, sponsorindtægter og optimering af hele klubben pyramiden skal bygges op.
-

—

Camilla Rasmussen til Finn Hansen: I din egenskab af formand for svømmeudvalget, hvorunder
svømmeskolen hører, undrer jeg mig over, at der siden sidste generalforsamling ikke er afholdt
møder. Har svømmeskolen intet fokus hos dig? Finn Hansen svarede, at der ingen vision er i
bestyrelsen for svømmeskolen, og at han følte at han blev holdt udenfor. Camilla Rasmussen
replicerede, at “du er formand s m du træffe en beslutning.” Peder Wang Hansen gav udtryk for,
at “vi blev angrebet for ikke at have sørget for at der er medlemmer nok til elitesatsning kom i
arbejdstøjet.”
—

—

Sanne Otte til Finn Hansen: “Hvor vil du f arbejdskraften fra?” Finn Hansen svarede, at det skal
være sjovt at være frivillig, selvom det er svært at f folk i udvalgene, men der skal være en synlig
bestyrelse.
Kommentar fra Anne Sofie Gadfelt til begge kandidater, om at det er “fjollet at man ikke fik at vide
at man kunne stemme imod budgettet” og med hensyn til lønningerne i svømmeskolen virker det
rodet og uden struktur. Finn Hansen svarede, at han ville danne sig et overblik og se p juraen.
Peder Wang Hansen udtrykte forståelse for, at man kan miste overblikket nr man er timelønnet,
men at ingen bliver snydt.
Jan Nielsen til Peder Wang Hansen: “Forventer du at have samme trænere og svømmere til rådighed
hvis du vinder?” Peder Wang Hansen gav udtryk for, at tavlen ville blive visket ren, og der intet
personligt var i det. Jan Nielsen mente, at “tonen i mail gør det svært at tro p det.”
Niklas Hedegaard til Peder Wang Hansen: “Du fremhævede selv, at strategisk planlægning er en
kompetence”, er det noget man har prøvet at lave før? Eller er det drift før udvikling? Peder Wang
Hansen svarede, at vi har haft planer og gennemført workshops, men at drift m komme før
udvikling.
Kristine til begge kandidater: hvad betyder flere medlemmer i den nederste del at pyramiden? Peder
Wang Hansen svarede, at det betyder flere penge til klubben, hvilket betyder flere trænere til flere
hold, men der vil stadig være store udgifter i konkurrence-afdelingen og fortsat elitesvømning, men
det giver også flere penge til svømmeskolen. Finn Hansen svarede, at flere penge til pyramiden
giver flere medlemmer og bedre grundlag.
Michael Hansen nævnte vedr. sponsorarbejdet, at “jeg har fejlet”, men hver gang udvalget er
kommet med en idé eller et initiativ, har svaret været, at det er prøvet før.
Katrine Christensen nævnte, at der sidder 5 trænere, der ikke har fået den mail, der blev udsendt af
et flertal i bestyrelsen. Dirigenten spurgte, hvem der havde fået denne mail? Peder Wang Hansen
nævnte modtagergrupperne, men at man havde undladt at sende den ud til de sm i
svømmeskolen. Samtidig gav Peder Wang Hansen udtryk for, at nogle af trænerne havde været en
del at dem, der havde modarbejdet arbejdet i bestyrelsen.
Sebastian Olesen gav udtryk for, at han som medarbejder i denne klub var fortørnet over den
behandling at hans kolleger med offentligt at behandle dem sådan og spurgte formanden, om det
var demokratisk. Peder Wang Hansen svarede, at det var en reaktion p hans adfærd, og at det var
ham, som ved et nyligt afholdt stævne havde prøvet at påvirke et enkelt bestyrelsesmedlem til at
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skifte side i bestyrelsen. Sebastian Olesen oplyste, at han havde været bekymret over, at enkelte
kolleger ikke havde fået kontrakt, og at han havde vendt det med sin holdieder.
Claus Buus oplyste, at han havde henvendt sig til hvert bestyrelsesmedlem, fordi han oplevede, at
problemstillinger i hverdagen ikke kom videre fra klubchefen og formanden til bestyrelsen.
Der var herefter ikke flere, der ønskede ordet, og dirigenten forklarede dernæst valgproceduren:
•
•
•
•
•

Alle medlemmer over 16 & kan stemme
Medlemmer under 16 & kan stemme gennem mandat og medlemmet skal være til stede
Medlemskab skal være mindst 6 måneder
Med lemmet skal ikke være i restance
Man kan stemme p kandidater, som er skriftligt indstillet til bestyrelsen senest en uge før
generalforsamlingen

Herefter blev der uddelt stemmesedler ved personligt fremmøde hos kassereren, som krydsede af
p medlemslisten, og valghandlingen blev gennemført.
Alle stemmer blev afleveret i lukket stemmeboks, som herefter blev optalt i et separat lokale af
dirigenten og referenten.
Efter stemmeoptællingen konstaterede dirigenten, at der var udleveret og afgivet 88 stemmesedler.
Valget fordelte sig som følger:
Peder Wang Hansen: 35 stemmer
Finn Hansen: 50 stemmer
Blanke: 3 stemmer
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde valgt Finn Hansen til ny formand for
bestyrelsen.
Derefter gik dirigenten over til valg af medlemmer af bestyrelsen. I konsekvens af Finn Hansens
valg til formand skulle der vælges i medlem for en et&ig periode, dækkende den resterende
periode af Finn Hansens medlemskab af bestyrelsen og 2 kandidater for en 2-&ig periode.
Kandidater med flest stemmer vælges for den 2-&ige periode.
De 5 kandidater fik derefter lejlighed til kort at præsentere sig selv.
P opfordring besluttedes at gennemføre valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ved
samtidig udlevering af to stemmesedler. Disse blev herefter uddelt ved personligt fremmøde hos
kassereren, som krydsede af p medlemslisten, og valghandlingen blev gennemført.
Alle stemmer blev afleveret i lukket stemmeboks, som herefter blev optalt i et separat lokale af
dirigenten og referenten.
Efter stemmeoptællingen konstaterede dirigenten, at der var udleveret og afgivet 81 stemmesedler.
Valget af medlemmer af bestyrelsen fordelte sig som følger:
Jakup Jacobsen: 57 stemmer
Lars Thode Møller: 48 stemmer
Jesper Aarosiin: 43 stemmer
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Susanne Langhorn: 39 stemmer
Camilla Rasmussen: 29 stemmer
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde valgt Jakup Jacobsen og Lars Møller for en
2-&ig periode og Jesper Aarosiin for en etrig periode.
Valget af suppleanter fordelte sig som følger:
Ilsabe Børsting: 34 stemmer
Lotte Dige: 37 stemmer
Blanke: 10 stemmer
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde valgt Lotte Dige som 1. suppleant og Ilsabe
Børsting som 2. suppleant.
Til revisor blev valgt Steen Andersen.

7) Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt, og dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke
for god ro og orden.
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