Farum, 23. marts 2017

Referat af generalforsamling 22. marts 2017
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.
Referent: Som referent blev valgt Camilla Mai Rasmussen.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for rettidigt indkaldt og lovlig i forhold til vedtægterne.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Bestyrelsens beretning for året 2016 ved formand Peder Wang Hansen:
Klubben
2016 var ”business as usual” på mange områder. Det er gået godt, både sportsligt og økonomisk.
Medlemstallet har efter en nedgang de første år efter folkeskolereformen nu stabiliseret sig omkring
1300, 1303 mod 1295 året før. Det er de samme udfordringer som tidligere, vi slås med. Det
bunder i stilstand i forhold til flere eksterne interessenter, herunder Furesø Kommune og de andre
svømmeklubber i kommunen.
Flere tiltag på udbudssiden, hvad holdtyper til ikke-skolesøgende angår, er blevet forsøgt med
beskeden tilslutning. Voksenholdene lørdag morgen har været ramt både på medlems- og
trænersiden, og vores kvindehold søndag morgen har vi været nødt til at nedlægge på grund af
manglende tilslutning. Det skyldes den tidlige placering, som er afledt af de ønskede rammer, der
ikke er til stede senere på dagen, hvor der er flere mennesker i hallen.
Vores fuldtidsansatte klubchef har fortsat været alle pengene værd. Det er en stor lettelse for
bestyrelsen og andre frivillige, at denne funktion løfter mange ledelsesmæssige og administrative
opgaver i det daglige. Kirsten, vores kontordame, havde 30 års jubilæum i klubben, hvilket blev
fejret diskret efter Kirstens eget ønske. Kirsten er fortsat en uvurderlig hjælp for klubben. På denne
plads skal lyde en stor tak for din indsats Kirsten. Det er imponerende, som du bliver ved!
Dialogen med Værløse Svømmeklub er stoppet helt, efter man valgte at stå uden for et samarbejde
om driften af kommunens svømmeanlæg. Dialogen med Farum Familiesvøm omkring overtagelse af
driften er fortsat. Det har affødt en åbning for at diskutere et muligt samarbejde omkring
holdstruktur og trænerprofiler, uden der dog er kommet noget konkret ud af dette. Det er ikke
Farum Svømmeklub, der ikke ønsker dynamik og udvikling af foreningsdriften, men vi er afhængige
af, at andre interessenter også byder ind i forhold til at løse de grundlæggende udfordringer, vi
mere eller mindre kronisk står overfor afledt af vores størrelse.
Kigger vi indad, er det på frivilligsiden, vi mangler hænder. Vores slogan ”Uden hænder, ingen
klub!” gentager vi ved enhver lejlighed, hvor vi har forældrene i konkurrenceafdelingen samlet.
Samtidig må vi erkende, at vi med årets beskedne sponsorresultat har en udfordring med
manglende engagement på denne front på forældresiden.
Vi ser vores virke som firedelt. Stammen er en velfungerende svømmeskole med en høj kvalitet i
undervisningen. Afledt heraf vil vi gerne udvikle et træ af muligheder omfattende både bredde- og
konkurrencesiden, så medlemmerne kan fastholdes i en eller anden form for sport med
udgangspunkt i deres svømmekundskaber. Inden for konkurrencedelen vil vi gerne udvikle et
elitespor, der kan føre hele vejen til OL for dem, der har talentet og viljen. Sidst, men ikke mindst
vil vi gerne aktivere kommunens indbyggere bredt i anvendelsen af kommunens svømmeanlæg med
motion og sundhedsfremme som mål.
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Svømmeskolen
Opmærksomheden på funktionen og kvaliteten i svømmeskolen er uændret høj, det er klubchefens
primære fokusområde. Det har dog ikke ændret på, at vi stadig er hårdt spændt for på trænersiden
på grund af de lange skoledage i de ældste klasser. Udskiftningen i trænerstaben har været stor.
Det skyldes, at etablerede trænere stopper, når de begynder at læse videre inde i København. Vi har
uddannet elleve nye trænere i 2016, herudover var næsten alle hjælpetrænere nye. Det er fortsat
vores store ønske gennem sammenslutning med andre klubber at kunne ansætte fuld- og
deltidsansatte voksne trænere til at varetage mange af holdene i svømmeskolen.
En fælles svømmeskole på tværs af kommunens tre store svømmeklubber giver rigtig god mening
set med medlemsbriller. Det bliver dog ikke til noget, så længe man ikke formår at frigøre sig fra de
egeninteresser, der er på trænersiden i de andre klubber. Vi har i mange år forsøgt at italesætte
dette uden held. Vi klarer os inden for de eksisterende rammer og søger fortsat inspiration til
produktudvikling hos DGI og Dansk Svømmeunion. Målet om at fremme svømmefærdighederne hos
så mange som muligt af kommunens borgere er svært at nå, så længe der ikke er et samarbejde
om dette.
Belægningen har været god på de fleste hold. Det har dog vist sig næsten umuligt at fylde hold op
om fredagen, der er gået Disney Sjov i den allerede ud på eftermiddagen. Medley 1+2 holdene er en
stor succes med stor søgning og videregivelse af svømmere til Medley 3. Medleystævnekonceptet er
her med til af fremme interessen for denne del af svømmeskolen og til at øge fokus på at lære at
svømme ikke bare langt, men også rigtigt.
Konkurrencesvømning
Det øgede antal svømmere på Medley 3 har været en udfordring plads- og trænermæssigt. Det er
dog et luksusproblem, som vi håndterer. Det er helt tydeligt, at vi hos de svømmere, der kommer
over i konkurrenceafdelingen, nyder godt af det fokus, vi allerede har på Medley 1+2 på at lære at
svømme teknisk korrekt. Det fortsætter på Medley 4, hvor mantraet er, at du godt må svømme
stærkt, hvis det er af de rigtige årsager med teknikken i højsædet. Fokus her er dog stadig ikke på
at vinde medaljer. Sker det, er det dejligt, men det er ikke et mål i sig selv i årgangssvømningen.
Selv om det er sagt på denne plads før, så gentages det, at målet med elitedelen af
konkurrencesvømningen er bæredygtig udvikling af svømmerne, så de bliver ved langt ind i
seniorårene. I Farum Svømmeklub bliver man først rigtig senior, når man passerer de 25,
tidspunktet hvor andre klubber taler om Masterssvømning. Sammenhængende med målet om at
udvikle voksne elitesvømmere er vores mål om at optimere den enkeltes topniveau. Alt for mange
udøvere af sporten stopper før, de har fået mulighed for at afprøve, hvor langt talentet og indsatsen
egentlig rækker. Dette er baggrunden for vores filosofi.
Resultaterne for 2016 taler her deres tydelige sprog. Det blev til i alt 17 medaljer (8 guld, 5 sølv, 4
bronze) ved de danske mesterskaber på langbane i juli måned og 15 medaljer (11 guld, 2 sølv, 2
bronze) ved de danske kortbanemesterskaber i november. Vi satte på herresiden to individuelle
danske rekorder (Magnus Jákupsson i 50 ryg på langbane ved Danish Open i april og Anders Lie i
200 fri ved VM på kortbane i Canada i december) og seks danske holdkaprekorder på kortbane (tre
ved de danske kortbanemesterskaber i november og tre ved de danske mesterskaber for hold i
december).
Farum Svømmeklub er således nu indehaver af syv ud af otte holdkaprekorder på herresiden, den
eneste vi mangler er 4x200 fri på langbane. Derudover havde vi med Anders Lie en finger med i
spillet i den danske rekord for landshold på langbane i 4x200 fri ved OL i Rio og på kortbane i
samme løb ved VM i Canada. Udover Anders deltog også Magnus i VM på kortbane. Philip Greve
deltog ved de europæiske juniormesterskaber i Ungarn i juli måned. I 2016 havde vi tre svømmere
på seniorlandsholdet, udover Anders og Magnus deltog også Kevin.
OL 2020/2024
Trænergruppen i konkurrenceafdelingen har fremlagt et projekt til en sportslig satsning frem mod
OL i 2020 og 2024. Det indebærer en markant udvikling af klubbens elitearbejde med støtte fra
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eksterne sponsorer. Hjørnestene i projektet er talent, trænerkompetence og økonomi. Skal vi lykkes
med at rejse midler til projektet, kræver det politisk opbakning forankret på borgmesterniveau.
Vi skal udvikle et nyt og ambitiøst mindset, der gennemsyrer alle dele af klubben med et løft i
kvaliteten af alt, hvad vi foretager os lige fra begynderholdene i svømmeskolen til en elite med
internationalt niveau. Det vil gavne alle medlemmer, idet vi vil gøre vores ypperste for at lære den
enkelte at svømme så godt som muligt på det niveau, man nu befinder sig, uanset om man
drømmer om OL eller at lære at svømme til husbehov og have det sjovt.
Første skridt er formulering af en taktisk plan for udrulning af projektet. Et vigtigt element bliver her
identificering af og kontakt til potentielle sponsorer. Visionen skal kommunikeres både internt og
eksternt, så alle interessenter slutter op om projektet.
Politik
Der er nu gået tre år siden sidste kommunalvalg, hvor vi højlydt gjorde opmærksom på det
manglende fokus på idrætspolitik, som hersker på tværs af partierne i Furesø Kommune. Ej heller i
2016 har der været konkrete tiltag på området fra kommunens side, interessen er der ganske enkelt
ikke hos partierne. Det er paradoksalt holdt op imod, at kommunen har nogle af landets bedste
faciliteter på idrætsområdet indbyggertallet taget i betragtning. Vi har på trods af vores markante
resultater ikke modtaget nogen form for opbakning eller interesse for vores virke fra politisk hold.
Vedrørende overdragelse af driften af kommunens svømmeanlæg til foreningssiden, så har der
været stilstand i processen. Skal vi medvirke til foreningsdrift af anlæggene, så forventer vi en klar
interesse for og opbakning til vores virke både på bredde- og elitesiden, ellers giver det ingen
mening, at vi påtager os ansvaret for og arbejdet med at drive anlæggene. Det indebærer, at
kommunen påtager sig en aktiv rolle i forhold til foreningssiden og begynder at udtrykke krav om en
professionaliseret foreningsledelse for at sikre den bedst mulige udnyttelse af faciliteterne både til
breddeidrætten og elitesporten.
Det giver således ingen mening at indgå i et driftsfællesskab, medmindre der foreligger en hensigt
om på sigt at fusionere de samarbejdende klubber. Kun gennem en fælles organisation, kan man
udnytte faciliteterne optimalt til gavn for både bredden og eliten.
Økonomi
Omsætningen steg til 2.708.938 kr. (2015: 2.678.506 kr.), resultatet blev et overskud på 41.285
kr. (2015: 237.832 kr.). Ændringen på bundlinjen i forhold til året før skyldes en normalisering af
løn- og stævneudgifter. På sponsorsiden havde vi status quo med et resultat på 72.021 kr. (2015:
71.319 kr.). Vores præstation er her ganske beskeden sammenlignet med de klubber, der gør det
bedst. Egenkapitalen landede på 1.071.038 kr.
Arrangementer
Der har været afholdt tre udsolgte AquaCamps, én i påsken og to i sommerferien, med stor succes.
Her er vi virkelig kommet op i gear efter at have været tilskuer til konceptet i de første år. Vores
flagskib på stævnefronten, Farum Cup, var også udsolgt i forhold til det antal starter, stævnet kan
rumme. Igen var Handelsbanken stævnesponsor. Sponsorstævnet blev afholdt med nyt koncept
som erstatning for metersvømning. De blandede holdkapper var til stor glæde og sjov for både store
og små. Vi var vært for en afdeling af NS-mini for de yngste konkurrencesvømmere i regionen.
Internt har vi holdt klubmesterskab i konkurrenceafdelingen, mærkedage i svømmeskolen og
medleystævner. Af sidstnævnte har vi afholdt tre med stor succes. Her samles svømmerne fra
svømmeskolens Medley 1+2 hold og konkurrencesvømmerne på Medley 3 til et stævne, hvor
stopurene er gemt væk og frem er taget karakterbøgerne, hvor stilkarakterer noteres. Svømmerne
bliver vurderet på udførelsen af de fire stilarter samt sjove øvelser undervejs.
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Bestyrelsen vil gerne takke alle frivillige, der har hjulpet til og løftet stort og småt i årets løb. En stor
tak skal også lyde til trænergruppen både i svømmeskolen og konkurrenceafdelingen. I er vores
primære aktiv i vores forsøg på at skabe glade og svømmermæssigt kompetente medlemmer.
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 2016.
a. Regnskab for 2016.
• Samlede indtægter: 2.708.938 kr.
• Samlede omkostninger: 2.667.653 kr.
• Samlet set giver det et overskud på 41.285 kr.
b. Balance 2016: Klubben har en egenkapital på 1.071.038 kr. ved årsskiftet.
Opsummering af forhold, der ligger til grund for regnskabet:
Normalisering af løn-/stævneudgifter og færre udgifter til træningslejre.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
4) Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen er kommet med et forslag om ændring af regnskabsåret, så regnskabet følger sæsonen
1. august – 31. juli. Den næste regnskabsperiode foreslås ændret til at blive 1. januar – 31. juli
2017. Dette har indflydelse på dele af vedtægterne, som derfor foreslås ændret.
Det indkomne forslag blev vedtaget.
Samtidig er bestyrelsen kommet med et forslag om at justere vedtægterne på andre områder, så de
både følger med tiden og afspejler hidtidig praksis:
§ 1:
§ 8:

Der tilføjes: Foreningen er stiftet den 6. april 1977.
Generalforsamlingen afholdes grundet nyt regnskabsår fremover i oktober.
Diverse formuleringsændringer.
§ 12: Ændring af, hvem der kan vælges ind i bestyrelsen (afsnittet har tidligere hørt under § 8).
Medlemmet der er på valg skal være fyldt 18 år (tidligere 16 år) og have været medlem i 6
måneder. Den afgående bestyrelse kan ved enstemmighed dispensere fra kravet om
varigheden af medlemskabet. Ansatte i klubben er ikke valgbare til bestyrelsen.
Afgår et bestyrelsesmedlem i utide mindre end 1 måned før generalforsamlingen, kan
bestyrelsen beslutte at afholde valg på den efterfølgende generalforsamling til den ledige
post.
Diverse formuleringsændringer.
§ 13: Diverse formuleringsændringer, bl.a. grundet nyt regnskabsperiode.
Alle justeringer af vedtægterne blev vedtaget.
Vedr. § 12 blev der spurgt ind til, om man som forældre til en ansat, som ikke er svømmer, kan
vælges ind i bestyrelsen. Denne del tages med til generalforsamlingen til oktober.
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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 med udgangspunkt i
regnskabsperioden 1. januar – 31. juli 2017 (7 mdr.):
a. Indtægter:
1.685.000 kr.
(12 mdr. 2017: 3.022.000 kr.)
b. Omkostninger: 1.783.000 kr.
(12 mdr. 2017: 3.022.000 kr.)
c. Årets resultat:
– 98.000 kr.
(12 mdr. 2017: 0 kr.)
d. Forslag til at medlemskontingentet fastsættes uændret til 200 kr. årligt.
Såvel budgetforslaget som størrelsen på medlemskontingentet blev godkendt.
6) Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde:
I år er et ulige år, og på valg til bestyrelsen var: Kasserer Morten Jørgensen, Johnny Degnbol,
Finn Hansen og Jette Sejr Aagaard.
Bestyrelsesmedlem Tobias Quistorff-Refn havde ønsket at udtræde af bestyrelsen i utide.
Derfor afholdtes der ekstra valg til denne post.
Der skulle vælges 2 suppleanter og 1 revisor
Der var opstillet flg. Kandidater (for 19 mdr. grundet nyt regnskabsår):
Kasserer: Morten Jørgensen
Bestyrelse: Johnny Degnbol, Finn Hansen, Michael Hansen
Ekstra valg: Jákup Jacobsen (7 mdr.)
Suppleanter: Jesper Aarosiin Hansen (7 mdr.), Camilla Mai Rasmussen (7 mdr.)
Revisor: Steen Andersen (7 mdr.)
Alle ovennævnte blev valgt.
Bestyrelsen består derefter af:
Formand:
Peder Wang Hansen
Kasserer:
Morten Jørgensen
Medlemmer:
Finn Hansen
Johnny Degnbol
Susanne Langhorn
Michael Hansen
Jákup Jacobsen
Idet generalforsamlingen i oktober 2017 også er i et ulige år, blev bestyrelsen opfordret til at bringe
vedtægternes § 9 pkt. 6 omkring dagsorden til generalforsamlingen i overensstemmelse med den
netop vedtagne ændring af regnskabsår, så der i oktober vil være valg af de medlemmer, som
skulle have været på valg i marts 2018.
7) Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt, og dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke
for god ro og orden.
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