Farum 24. marts 2004

Referat af generalforsamling i Farum Svømmeklub 2004
Dato:
Sted:

18. marts 2004
Farum Svømmeklub

Generalforsamlingen er korrekt indkaldt i henhold til vedtægterne via opslag i klubben og indlæg i
lokalavisen.
Følgende punkter blev behandlet:
1. Valg af dirigent
Peter Stougaard blev valgt og modtog valget.
2. Valg af stemmetællere
Peter Stougaard fungerede som stemmetæller.
3. Formandens beretning
Formanden, Sten Bertelsen, var syg, og beretningen blev læst op af Birgit Gaarde-Nielsen, som
er næstformand:
Sportsligt
Ved DMH (Danske Mesterskaber for Hold) gik det igen rigtigt godt. På trods af, at Mette J. og to
mandlige svømmere har forladt UST. Det blev til en flot 4. plads. Det er der ikke mange andre
klubber, der ville kunnet have præsteret, men det viser, hvor homogent et hold vi har.
Ved DMK (Danske Mesterskaber for Kortbane) og DML (Danske Mesterskaber for Langbane) har
Farum haft de allerbedste resultater nogensinde.
Også ved Årgangsmesterskaberne gjorde Farum også meget god figur, så det ser godt ud for
fremtiden.
Bestyrelsen
I bestyrelsen har der været meget stor aktivitet og alle har ydet en fantastisk indsats.
Der skal være en stort tak til Birgit, der forlader bestyrelsen.
Økonomi
Tilskuddet fra kommunen faldt drastisk i 2003, da der var sat et fælles loft over, hvor meget
klubberne i kommunen kunne få i trænertilskud. Vi var klar over, at der var risiko for, at vort
tilskud ville blive formindsket, så en del havde vi taget højde for i budgettet. Størrelsen fik vi

først at vide i slutningen af februar og det viste sig, at det var markant værre end frygtet.
Klubben er i således kommet ud med et overskud på sølle kr. 2.000.
For år 2004 ved vi allerede på nuværende tidspunkt, at kvalitetstilskuddet, på kr. 175.000, vil
blive fjernet. Her til kan der så komme yderligere nedskæringer på trænertilskuddene. Dette vil
klubben ikke kunne overleve. Derfor har vi søgt ekstra midler fra kommunen.
Dette betyder, at der på to år er tilskuddene fra kommunen mindsket med over 600.000. Vi har
kun klaret det, fordi vi har haft en meget stor medlemstilgang.
Samarbejde med andre klubber
Samarbejdet med UST (United Swim Team) fungerer både sportsligt og socialt fint, mens
samarbejdet med FFS (Farum Familie Svøm) foregår på lavt niveau, men jeg håber det vil
forbedres i 2004.
Farum Cup
Stævnet er klubbens store tilbagevendende stævne, hvor der det igen i 2003 blev en stor
succes. Igen i år var der flere svenske klubber, som var så glade for deltagelsen, at de vil
deltage igen.
Tak
En stort tak til alle forældre, der har hjulpet gennem året.
For at dagligdagen overhovedet kan fungere er det alt afgørende at vi har Kirsten på kontoret.
Derfor skal du have en stor tak for din indsats.
Vi har altid behov for hjælpende hænder til vore aktiviteter, så derfor opfordres alle til at melde
sig som hjælpere. Kontakt Kirsten eller en fra bestyrelsen
4. Kassererens fremlæggelse af regnskab for 2003
Vores tilskud fra kommunen er i 2003 reduceret med 200.000 kr., og dette betyder at vi er
kommet ud med et overskud på ca. 2000 kr.
Tilskuddet fra kommunen er i 2004 blevet reduceret med 175.000 kr., og da vi allerede nu kan
se, at vi ikke kan klare det økonomisk i 2004 har vi søgt om et tilskud fra kommunen på 200.000
kr.
5. Behandling af indkomne forslag
Forslag til ændring af lovene:
Michael Schultz fremlagde forslag om at indføre nye vedtægter, da de gældende vedtægter er
gamle og utidsvarende.

Antal stemmer imod forslaget:
Antal stemmer for forslaget:
Forslaget er vedtaget.

1
13

Forslag til maksimalt familiekontingent:
Morten Thomsen fremlagde forslag om at indføre et maksimalt beløb for betaling for en families
deltagelse på forskellige svømmehold på i alt 5.000 kr.
Antal stemmer imod forslaget:
Antal stemmer for forslaget:
Forslaget er ikke vedtaget.
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Morten Thomsen fremlagde forslag om at indføre et maksimalt beløb for betaling for en families
deltagelse på forskellige svømmehold på i alt 8.400 kr.
Antal stemmer imod forslaget:
Antal stemmer for forslaget:
Antal blanke stemmer:
Forslaget er ikke vedtaget.
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6. Fremlæggelse af budget for 2004 samt fastlæggelse af kontingent og
indmeldelsesgebyr for 2004/2005
Michael Schultz fremlagde forslag om at kontingenter fra sommer 2004 og frem skal stige med
ca.100-150 kr. pr. hold. Begrundelsen for denne stigning er det reducerede tilskud fra
kommunen.
Farum Familie Svøm støtter forslaget om de foreslåede øgede kontingenter og vil indføre samme
kontingenter på deres hold.
Halvdelen af stigningen på konkurrenceholdene vil gå til egen opsparing.
Det er altid en mulighed at få opdelt sit kontingent på flere girokort, hvis nogle medlemmer
ønsker dette. Dette arrangeres ved henvendelse til Kirsten på kontoret.
De foreslåede kontingenter blev vedtaget.
Michael Schultz fremlagde budgetforslag med et årsresultat med et underskud på 188.000 kr.
For at reducere i omkostninger blev flg. foreslået fra forsamlingen:
Det må overvejes om hold med kun 1 eller få svømmere kan lukkes og i stedet tilbyde de
pågældende svømmere at svømme på et andet hold.
Det må overvejes om ikke det er unødvendigt at have hjælpetrænere på hold med mindre end 5
svømmere.
Budgetforslag blev vedtaget.

7. Valg til bestyrelsen
Birgit Gaarde-Nielsen er på valg og ønsker ikke genvalg.
Søren Kragh Johansen er ikke på valg men ønsker at træde ud af bestyrelsen.
Tinna Gundersen er villig til at opstille til valg og blev valgt.
Karin Kromann er villig til at opstille til valg og blev valgt.
Marianne Mattson er på valg som suppleant og blev valgt igen.
Svømmerepræsentanterne Sanne Otte og Caspar Henriksen er ikke på valg.
Maja Mattson fortsætter som svømmerepræsentant-suppleant.
Sten Andersen blev valgt som revisor.

8. Eventuelt
Der er forslag om at der evt. kan laves en søskendepolitik omkring deltagelse af
eliteholdssvømmere på træningslejre. Det er også et ønske at der kan gives rabat til studerende.
Opfordring til bestyrelsen: Det vil være godt at få flere forældre engageret i at finde sponsorer.

