Farum, 6. april 2011

Referat af generalforsamling 16. marts 2011
Velkomst ved formand Peder Wang Hansen.
1) Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
Dirigent: Michael Tvermoes.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for rettidigt indkaldt og lovlig i forhold til vedtægterne.
Referent: Annette Refn.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Bestyrelsens beretning for 2010 ved formand Peder Wang Hansen:
Klubben
Også 2010 bød på en pæn medlemsstigning, til i alt 1001 medlemmer. Stigningen kommer
alene fra svømmeskolen, hvor mere vandtid har givet plads til flere hold. Medlemsantallet i
konkurrenceafdelingen har været let faldende som følge af mindre tilgang fra svømmeskolen.
Opretningen af nye hold i svømmeskolen har medført en væsentlig udvidelse af trænerstaben.
I konkurrenceafdelingen endte vi med at have skiftet hele trænerstaben på nær assistenten på
K1, da året var gået. Især ansættelsen af ny cheftræner har krævet mange ressourcer, men
endte med et fantastisk resultat. Ansættelsen af Thomas Jansson har bevirket, at vi har opstillet en ambitiøs vision for udvikling af klubben, både hvad elite og bredde angår. Visionen er
udmøntet i to konkrete mål – etablering af ”Center for Vandsport” for bredden samt et
regionalt kraftcenter for eliten, ”Elitecenter Furesø”. Det er fortsat vores mål at få dannet en
samlet klub i kommunen – ”Furesø Svømmeklub” - for derigennem at kunne optimere
udnyttelsen af anlæggene. Det vil både medføre en mere effektiv udnyttelse af kapaciteten,
både hvad de fysiske rammer og trænerstaben angår. Bestræbelserne herpå har dog stået i
skyggen af anstrengelserne for at rekruttere nye trænere samt den langtrukne sag med Furesø
Kommune om opsigelse af den del af aftalen med Team Danmark, som giver vores
umiddelbare konkurrent adgang til at drive klubsvømning i Farum Svømmehal.
Svømmeskolen
Vi fik i 2010 ansat en svømmeskoleleder, Elizabeth M. Christensen, hvilket har været en
betydelig lettelse for breddeudvalget i forhold til driften af svømmeskolen. Væksten i medlemstallet har bevirket en del nyansættelser, og som vanligt har det været en udfordring at få
trænerkabalen til at gå op. Det lykkedes dog på fineste vis takket være en stor indsats fra
breddeudvalgets side. Der er med ansættelsen af svømmeskoleleder og ny cheftræner nu for
alvor skabt en kontakt mellem de to afdelinger i klubben og dermed etableret en basis for et
mere målrettet stykke udviklingsarbejde hvad svømmeskolen og rekrutteringsgrundlaget til
konkurrenceafdelingen angår. Af aktiviteter har både diplomstævnet og juleafslutningen også i
år været en stor succes. Vi arbejder fortsat på en systematisk kvalitetsvurdering og udvikling
af produktet i svømmeskolen for at kunne tilbyde et attraktivt forløb over længere tid og
derigennem forlænge medlemskabet for den enkelte.
Konkurrenceafdelingen
Det forgangne år bød på udskiftning af stort set hele trænerstaben i konkurrenceafdelingen.
Alle var ventet ved årets start på nær den mest udfordrende af dem alle, cheftrænerposten,
idet vores cheftræner gennem seks år valgte stoppe i klubben midtvejs på året. Det affødte en
meget stor udfordring, idet det var åbenlyst, at kom vi ikke op med et attraktivt alternativ, så
ville vores bedste svømmere søge nye græsgange og dermed ville vores elitesatsning få et

1

Farum, 6. april 2011
ganske andet perspektiv. Situationen bedredes ikke af, at mange klubber i landet på det
tidspunkt søgte ny cheftræner. Bestyrelsen opstillede tre mulige scenarier:
1. At ansætte en højtprofileret træner, der kunne være basis for implementeringen af
målet om etablering af et regionalt kraftcenter.
2. At ansætte et ubeskrevet blad og dermed starte forfra med opbygning af en
elitesatsning med fokus på årgangssvømmere.
3. Indgå i startfællesskab med en eller flere klubber.
Vi satte os det første scenarie som mål og lykkedes efter fire måneders koncentreret indsats til
fulde med rekrutteringen af den tidligere svenske landstræner, Thomas Jansson. Ansættelsen
har bevirket et skift i træningsfilosofi med vægt på differentiering, dialog og selvstændighed –
noget som svømmerne har skullet vænne sig til. Basis i form fysiske rammer og trænerkompetence er nu på plads i forhold til målsætningen om at etablere et regionalt kraftcenter
for elitesvømning. Den øvrige trænerkabale i konkurrenceafdelingen gik også op, og vi ser nu
et fokuseret og kompetent stykke arbejde på kanten på alle hold, hvor fokus på svømmernes
tekniske færdigheder er kommet i højsædet. Vi har stadig en stor udfordring med hensyn til
rekruttering af svømmere fra svømmeskolen og har med tiltrædelse af Thomas Jansson
fokuseret yderligere på denne. Resultatmæssigt var tredjepladsen til DM for hold den absolut
flotteste og på samme tid mest uventede. Det var en absolut fremragende præstation, der her
blev leveret. På årgangssiden var der også mange flotte resultater med førstepladsen i 4 x 200
fri for damer gr. 1 til DÅM som højdepunktet.
Sponsor
Sponsorstævnet blev i 2010 ramt af finanskrisen og indbragte ”kun” 209.000 – en markant
nedgang i forhold til året før. Udfordringen for konceptet i sin nuværende form er antallet af
svømmere, der ikke bidrager med egne sponsorer – tallet var denne gang 40 %, hvilket er alt
for højt i forhold til, at alle svømmere i konkurrenceafdelingen trækker udgifter væsentligt
større end kontingentet. Både af hensyn til finansiering af konkurrenceafdelingen, men også af
hensyn til en ligelig fordeling af indsatsen fra svømmerne (forældrekredsen), så er det
bestyrelsens mål, at mindske andelen af ”non-bidragsydere” markant gennem aktivt at
kommunikere klubbens behov og forventninger på dette område. Initiativerne i forhold til at
tiltrække storsponsorer, har stået i skyggen af rekrutteringsarbejdet. Dette arbejde vil blive
genoptaget med målsætningen om etablering af Elitecenter Furesø som spydspids. De samlede
initiativer på området skal understøtte bestyrelsens klare målsætning om at gøre klubbens
elitesatsning selvfinansierende i højere grad end tilfældet er i dag.
Økonomi
Vi fik i 2010 et forventet underskud på 119.000. Forventet på grund af ikke-budgetterede
udgifter i forbindelse med rekruttering og aftrædelse af trænere. Hele underskuddet kan
således forklares ud fra disse engangsudgifter. Det er i denne sammenhæng godt at se, at det
ikke blev større på trods af 41.000 mindre i indtægter på sponsorstævnet end budgetteret,
idet andre poster i regnskabet har kompenseret for dette. Det er set fremover helt afgørende,
at sponsorsiden kommer op at køre på et væsentligt højere niveau, hvilket igen, hvad
potentielle storsponsorer angår, forudsætter politisk opbakning til vores elitesatsning, så vi
selv kan generere indtægter til at finansiere denne.
Kommunikation
2010 bød på en ny dimension i bestyrelsens arbejde, idet der i vores bestræbelser på at få
kommunen til at rydde hindringen, som udgøres af Team Danmark aftalen givende en
konkurrent adgang til at drive klubsvømning i vores egen hal, af vejen er blevet skabt kontakt
til det politiske niveau med erfaringer på både godt og ondt, hvad de politiske realiteter på
idrætsområdet i Furesø Kommune angår. Vi arbejder målrettet på at fremme vores virke på
dette niveau i forhold til at skabe den bedste udnyttelse af kommunens anlæg for kommunens
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borgere og foreninger. Pressen har vist stor interesse for den aktuelle sag, hvilket har bidraget
til den politiske debat. På resultatsiden har vi fortsat arbejdet målrettet i forhold til pressen,
hvilket har givet en tilfredsstillende omtale af klubben i medierne. Vores klubblad Delfinen
udkom også i 2010, men trænger til, at et par kærlige hænder vil påtage sig opgaven med
redaktion og trykning fremover.
Arrangementer
Vores flagskib Farum Cup løb af stablen i januar måned. Vi havde i 2010 ca. 1550 starter
fordelt på de tre dage. Stævnet blev som vanligt både sportsligt og hvad gennemførelsen
angår en stor succes med meget positive tilbagemeldinger. Et andet højdepunkt i årets løb var
Farum Familie Triathlon. Det var anden gang, vi afholdt denne og havde i alt 180 deltagere,
som var ude på den korte eller lange rute.
Generalforsamlingen markerer to medlemmers udtræden af bestyrelsen, kasserer Ina
Rasmussen og Kenneth Johansen. En stor tak til jer begge for jeres indsat for klubben gennem
en årrække.
Tak til alle frivillige i forældrekredsen, der på den ene eller anden måde har hjulpet til i årets
løb. Hjælpen har dækket alt lige fra hjælp til det praktiske i relation til afholdte arrangementer,
herunder stævnedeltagelse og træningslejre, til udførelse af official-rollen i forbindelse med
stævner. Det er ligesom på sponsorsiden også her afgørende for klubbens drift og udvikling at
øge antallet, der bidrager for ”uden hænder, ingen klub!”
Peder Wang Hansen, formand

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Kasserer Ina Rasmussen fremlagde regnskabet for 2010.
a. Regnskab for 2010.
i. Indtægter: Der har været en pæn stigning i medlemsindbetalingerne fra 2009 til
2010 på 135 tkr. Dette skyldes dels flere medlemmer og dels kontingentstigningen.
Kommunens tilskud er i perioden faldet med 23 tkr. Samlet set er indtægterne steget
med ca. 175 tkr til 1.994 tkr.
ii. Udgifter: Lønudgifter på 1.695 tkr er klart den største post på udgiftssiden. Den
indeholder dog også engangsomkostninger i forbindelse med fratrædelser på ca. 45
tkr. Stævner og turneringer (startpenge, ophold, transport) koster ca. 155 tkr.
Engangsomkostninger ifb med ansættelser er på 67 tkr. Samlede udgifter på 2.113
tkr
iii. Samlet set giver det et underskud på 119 tkr, som i væsentlig grad udgøres af
engangsomkostningerne.
b. Balance 2010: Klubben har en egenbeholdning på 432 tkr ved årsskiftet
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
4) Behandling af indkomne forslag
1. Bestyrelsen foreslog en tilføjelse til vedtægternes ”§8 - Ordinær generalforsamling”.
Det foresloges, at tilføje teksten ”Ansatte i klubben er ikke valgbare til bestyrelsen.”
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Hele paragraffen lyder derefter (ændringer understreget):
§ 8 - Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er Farum Svømmeklubs øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær
generalforsamling afholdes én gang årligt senest den 31. marts. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer af Farum Svømmeklub, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeberettigede er alle tilstedeværende medlemmer, som er fyldt 16 år, som har været
medlem af Farum Svømmeklub i mindst 6 måneder, og som ikke er i kontingentrestance. For
aktive medlemmer under 16 år kan stemmeretten udøves af forældre eller værge. Der kan
kun stemmes ved personligt fremmøde. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, som er
fyldt 16 år. Ansatte i klubben er ikke valgbare til bestyrelsen. Generalforsamlingen indkaldes
med mindst 14 dages varsel med opslag i Farum Svømmehal, annoncering i klubblad eller
lokalavisen eller ved annoncering på Farum Svømmeklubs hjemmeside. Forslag, som ønskes
behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen
senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. En rettidig indvarslet generalforsamling er
beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Beslutninger på generalforsamlingen kræver
almindeligt flertal blandt de fremmødte.
Tilføjelsen blev vedtaget. Ingen stemmer imod.

5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, herunder
fastsættelse af kontingent, til godkendelse
Kasserer Ina Rasmussen fremlagde budgetforslaget for 2011.
a. Kontingentstigning på alle hold, samt en lettere øget medlemstilslutning giver en indtægt
på 1.320 tkr.
b. Tilskuddet fra kommunen stiger i år med 65 tkr., og giver 417 tkr.
c. Sponsorindtægter: er reduceret til 200 tkr i 2011, dette skal kunne realiseres.
d. I alt en indtægt på 2.212 tkr
e. Omkostninger for 2.211 tkr og i alt et resultat på +1.000 kr. for året 2011
f. Forslag til kontingent: Stigninger på ca. 10 % på alle hold. Større stigning ved deltagelse
på flere hold. Egenbetaling ved udenbys stævner stiger til 200 kr/døgn.
Såvel budgetforslaget som kontingentforslaget blev godkendt.

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 2011 er:
Kasserer Ina Rasmussen – ønsker ikke genvalg
Kenneth Johansen – ønsker ikke genvalg
Helle Bastiansen – modtager genvalg
Lars Bo Pedersen – modtager genvalg
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Kassereren vælges separat.
Morten Jørgensen – blev valgt til kasserer.
Helle Bastiansen – blev genvalgt til bestyrelsen.
Lars Bo Pedersen – blev genvalgt til bestyrelsen.
Anne Wied-Christiansen – blev valgt til bestyrelsen.
Henrik Vedel – blev valgt som suppleant.
Claus Hansen – blev valgt som suppleant (ved fuldmagt fra forsamlingen til bestyrelsen)
Steen Andersen – blev genvalgt som revisor.

7) Eventuelt
Sponsorpenge
Peder redegjorde for bestyrelsens drøftelser omkring sponsorer kontra kontingent.
Der er nogen, der leverer til sponsorstævnet og op til 40 % som ikke yder bidrag. Denne indstilling
skal ændres. Spørgsmålet er hvordan dette gøres.
Hvordan skaffer vi de store sponsorer?
Diskussion af sponsorstævne kontra store sponsorer.
Nytænkning.
Opfordring til at kredsen uden for bestyrelsen om at komme med forslag til hvordan der kan skaffes
penge.
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