Farum 31. marts 2006

Referat af generalforsamling i Farum Svømmeklub 2006
Følgende punkter blev behandlet:
1. Valg af dirigent og referent
Peter Stougaard modtog valget som dirigent. Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var
korrekt indkaldt i henhold til vedtægterne via opslag i klubben og på klubbens hjemmeside.
Lone Olsson modtog valget som referent.
2. Valg af stemmetællere
Peter Stougaard ville fungere som stemmetæller, hvis der skulle blive behov for det.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formanden, Sten Bertelsens beretning:
Klubben
Der er en løbende fremgang i antallet af medlemmer, hvilket er utroligt dejligt, fordi det er dejligt
at give børn, unge og voksne mulighed for at dyrke svømning.
Også i konkurrenceafdelingen er holdene meget velfungerende, og der trænes hårdt og svømmerne
er meget seriøse. Vort minitalenthold for de bedste Øvede er en succes og vil fortsætte.
For at holdene i konkurrenceafdelingen kan få et godt sammenhold, har der været arrangeret
diverse træningslejre, som både har været afholdt i udlandet, men også i vor egen hal.
Børnehavehold
Det gode samarbejde mellem, FFS, FSK og kommunen fungerer fint, og svømning for
børnehavebørn er en stor succes. For klubberne er der to forhold, der gør, at det er vanskeligt at
varetage disse hold. For det første er det meget vanskeligt at få trænere om formiddagen, og for
det andet går hovedparten af kommunens tilskud til lønninger.
Sommer/vintersvømning
Som noget nyt har vi etableret vinter- og sommerskole. Her får svømmerne koncentreret træning
hver dag i en time i en uge. Starten var svær, men deltagerne har været meget glade for
undervisningen. Allerede nu kontaktes klubben for at høre nærmere om sommersvømmeskolen.
Sportsligt
Eliteholdet gjorde en fantastisk indsats sidste år. Farum rykkede op i svømmeligaen, og der blev
også individuelle medaljer til DM. Farum vil sandsynligvis klare sig godt i denne sæson. Desværre
er 7 piger på eliteholdet stoppet inden for det sidste år, og det kræver et tvunget generationsskifte
lidt tidligere end beregnet.
Konkurrenceholdet har med stor succes deltaget i Danske Mesterskaber for årgangssvømmere. I
finalen kom holdet som nr. 4 i Danmark grundet ændret pointsystem. Ellers var vi blevet nr. 2.
Farum har derfor et af Danmarks bedste 2. hold.
Individuelt fik holdet 15 medaljer til årgangsmesterskaberne – rigtig flot. På ungdomslandsholdet
(i-Tup) har Farum 7 svømmere ud af 50 svømmere. Klubben har således flest svømmere på det
danske ungdomslandshold.

Også Talentholdet yder meget flotte resultater til stævnerne, og svømmerne forbedrer sig fra
gang til gang.
Trænerstaben
Vi har nu en dygtig trænerstab i hele konkurrenceafdelingen. Dette har givet stabilitet i klubben.
I begyndelsen af sæsonen kom der en forøget kritik af vore trænere i Svømmeskolen. Kritikken
kan man diskutere, men da det er vores brugere, tog vi kritikken alvorligt og sørgede for, at der
blev taget hånd om problemerne. Generelt er børn og forældre meget tilfredse med vor
undervisning, som er engageret og lærerig.
Bestyrelsen
I bestyrelsen har der som sædvanligt været meget stor aktivitet. Der skal være en stort tak til
Lone Stougaard, Karin Kroman og Tinna Gunnersen, der forlader bestyrelsen.
Økonomi
Vores økonomi er stadig påvirket af, at der over en ganske kort årrække blev fjernet et meget
stort tilskud fra kommunen. Sammen med kommunen aftalte vi en plan, så klubben efter nogle år
ville kunne få balance i regnskabet uden ekstra tilskud. 2005 var første år uden ekstra tilskud fra
kommunen. Der var planlagt et underskud på ca. 55.000. Trængte klubber kunne i år få et ekstra
tilskud, men da vi fulgte den aftalte plan, blev vi ikke taget i betragtning. Vores resultat blev
markant bedre, og vi har fået et underskud på ca. 25.000. Klubben har derfor en ganske god
økonomi, men vi har sparet voldsomt, og vi skal også i fremtiden køre en stram økonomi og
etablering af nye indtægter.
Ekstraindtægter, som er nødvendige, er Farum Cup, telefonbogsuddeling, sponsorstævne,
sponsorer og flytning af mesterskaber til Sjælland.
Sponsorer
I november afholdt vi et sponsorstævne for første gang i flere år. Trods mange begynderfejl
overgik indtægterne langt det budgetterede. Jeg har stor tiltro til, at årets sponsorstævne kan
leve op til 2005 niveau.
Nu har vi fået etableret et sponsorudvalg med flere medlemmer. Der arbejdes med krum hals, og
det har allerede medført et sponsorat på 20.000 fra Nordea til indkøb af sportsartikler.
Samarbejde med andre klubber
Samarbejdet med FFS (Farum Familie Svøm) er kun forøget lidt i 2005, men jeg er født optimist
og håber, at det vil udvides i 2006.
I forbindelse med sammenlægning af Værløse og Farum kommune er det naturligt, at vi etablerer
et samarbejde med Værløse Svømmeklub. Det er startet op.
Farum Cup
Stævnet er klubbens store tilbagevendende stævne, hvor der det igen i 2005 blev en stor succes.
Farum Cup blev i år holdt over tre dage og der var flere klubber og flere starter end tidligere og
stævnet blev holdt over tre dage. Både sportsligt og økonomisk var stævnet en stor succes.
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. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Vi kom ud af år 2005 med et underskud på kr. 25.688,00. Idet vi havde forventet et underskud på
kr. 55.000,00 må dette siges at være ganske fornuftigt. I år blev vi af kommunen ikke betragtet
som ”en økonomisk trængt klub”. For næste år forventer vi balance.
Regnskabet for 2005 blev godkendt.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Det bliver afgørende for resultatet, at vi har indkomst via sponsorstævne og sommersvømmeskolen. Aktivitetsniveauet 2006 svarer i store træk til aktivitetsniveauet for 2005. Vi
forventer for 2006 at få flere penge ind på sponsorsiden.
Budgettet for 2006 blev godkendt.
6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag til fastsættelse af kontingenterne for næste sæson 2006/2007 blev vedtaget.
7. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag var modtaget.
8. Valg til bestyrelsen
Følgende var på valg:
Formand Sten bertelsen – ønskede ikke genvalg som formand
Best. medlem Lone Stougaard – ønskede ikke genvalg
Best. medlem Karin Kromann – ønskede ikke genvalg
Best. medlem Tinna Gunnarsen – ønskede ikke genvalg
Svømmerepræsentant: Martin Johansson – ønskede ikke genvalg
Revisor Sten Andersen - er villig til genvalg

Følgende blev valgt på Generalforsamlingen::
Formand: Lone Olsson
Best. medlem: Bo Harms-Tefke
Best. medlem: Kasper Ernest
Best. medlem: Lars Bo Pedersen
Best. medlem: Sten Bertelsen
Svømmerepræs: Lizette Eistrup Jensen
Revisor. Sten Andersen
Best. Suppleant: Annemarie Hellebek

Bestyrelsen består herefter af:
Formand: Lone Olsson
Kasserer: Michael Schultz
Best medlem: Sten Bertelsen
Best. medlem: Bo Harms-Tefke
Best. medlem: Kasper Ernest
Best. medlem: Lars Bo Pedersen
Revisor: Sten Andersen
Svømmerepræs: Jakob Vinkler Mortensen
Svømmerepræs: Lizette Eistrup Jensen
Best. Suppleant: Annemarie Hellebek
9. Evt.
Intet under eventuelt.
Referent: Lone Olsson – 31. marts 2006

