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Referat af generalforsamling
Velkomst ved formand Peder Wang Hansen.
1) Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
Dirigent: Som dirigent blev valgt Torsten Gadfelt.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for rettidigt indkaldt og lovlig i forhold til
vedtægterne.
Referent: Som referent blev valgt Lars Bo Pedersen.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Bestyrelsens beretning for året 2013 ved formand Peder Wang Hansen:
Klubben
Overordnet set var Farum Svømmeklub også i 2013 en meget veldrevet forening – det er
ikke på det driftsmæssige område, at udfordringen ligger. Vi havde i alt 1384
medlemmer. Skal vi stige yderligere, så skal vi enten have mere vandtid i ”prime time”
(16 til 19), eller også skal vi have vandtid til flere hold først og midt på dagen, forudsat
der er efterspørgsel efter disse, og at vi kan få trænere/instruktører
trænere/inst uktører til at passe holdene.
Vandtidsfordelingen
fordelingen i Farum Svømmehal er fraset ubetydelige justeringer uændret
mellem os og vores naboklub, hvilket fortsat som udgangspunkt låser
medlemsfordelingen
lingen klubberne imellem. I konkurrenceafdelingen nåede vi op på 65
medlemmer svarende knap 5 % af den samlede
samlede medlemsskare. Vi har tidligere sat os
som mål, at andelen skal op på omkring 10 %, og må fortsat konstatere, at vi, hvad
tilgang til denne del af klubben angår, helt og holdent er afhængig af intern oprykning fra
svømmeskolen – der kommer ikke tilgang
tilgang udefra af betydning. Også i 2013 har vi
arbejdet på at udvikle klubben – enten gennem samarbejde med vores naboklub eller
gennem tildeling af mere vand gennem Folkeoplysningsudvalget. Det første har vist sig
praktisk talt umuligt – man ønsker helt og holdent
holdent at passe sig selv og sine egne
interesser. Alternativt har vi sonderet muligheden for at få tildelt mere vand gennem en
omfordeling
fordeling via Folkeoplysningsudvalget eller at oprette Furesø Svømmeklub for
derigennem at opfordre medlemmerne i de to foreninger
foreninger til at støtte op om vores mål om
en bedre udnyttelse af kommunens svømmeanlæg til gavn og glæde for både nuværende
og fremtidige medlemmer. Hvad udviklingen af konkurrenceafdelingen angår, så
fokuserer vi nu helt og fuldt på implementering af vores træningsfilo
træn
losofi om langsigtet og
bæredygtig udvikling af elitesvømmere, der bliver i stand til at gå hele vejen og få en
lang seniorkarriere. Overvejelserne vedrørende oprettelse af et regionalt elitecenter eller
indgåelse i startfællesskab er skrinlagt for indeværende.
indeværende. Bestyrelsen har besluttet at
oprette en stilling som klubchef til varetagelse af den daglige ledelse af foreningens drift
– dette i erkendelse af at det ikke længere er muligt alene på frivillig basis at løse de
mange løbende opgaver af driftsmæssig
driftsm
og administrativ karakter.
Svømmeskolen
Mange
ange børn og voksne udviklede også sidste år deres færdigheder i vand i vores
svømmeskole. Det har været en fornøjelse at se de mange glade medlemmer gøre
fremskridt. Vi har arbejdet en del med coaching af vores
vores unge trænere og har i året, der
er gået haft en rimelig stabil trænerstab. Det er dog fortsat en udfordring, at vi primært
er afhængige af timelønnede medarbejdere og ikke har størrelse til at ansætte deldel eller
fuldtidsansatte som kernen i trænerstaben.
trænerstabe Disse vilkår vil fortsætte,, så længe medlem-
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merne, der modtager svømmeundervisning i Farum Svømmehal, er opdelt på to klubber.
Det er synd og skam, men der skal som bekendt to til tango. Vi klarede os sidste år uden
svømmeskoleleder,
eder, men vil fremadrettet inden for de to fuldtidsstillinger,
fuldtidsstillinger klubben nu
råder over, prøve at allokere ressourcer også til denne del. Dette vil sammen med den
konstante indsats for at forbedre vores undervisning og holdstruktur føre til et endnu
bedre produkt til vores medlemmer. Vi har i det forgangne år for første gang haft vandtid
midt på dagen og oprettet hold i dette tidsrum. Denne del af programmet skal udvikles
videre, så vi ad den vej bidrager til en forbedret udnyttelse af faciliteterne i Farum
Svømmehal.
Konkurrenceafdelingen
ingen
2013 var året, hvor vi fuldt ud implementerede vores træningsfilosofi til udvikling af
seniorsvømmere. Vi tog samtidig konsekvensen i forhold til vores holdstruktur og gengen
nemførte
førte en større omstrukturering. Vi har samtidig gjort op med den hidtidige skarpe
opdeling mellem svømmeskole og konkurrenceafdeling med indførelse af et talentniveau
kaldet medleyskolen. Strategien tager sit udgangspunkt i, at man som atlet først præpræ
sterer maksimalt i en alder af 25 til 30 år. Det er således et langsigtet projekt
projek at udvikle
elitesvømmere, og det lange perspektiv fordrer bæredygtighed på alle niveauer, så
svømmerne ikke brænder ud og stopper i utide. Det indebærer endvidere,
endvidere, at vores
atleter bliver selvstændige og tager ansvar for deres egen udvikling. Gevinsten også
o
for
de unge svømmere er et mere alsidigt og stimulerende træningsmiljø, hvor den enkelte
svømmer er i centrum. Denne måde at tænke konkurrencesvømning på er et markant
opgør med den traditionelle og ensidige tilgang, man ser også her til lands. Vi har
allerede med Niklas Hedegaards udvikling set et resultat af denne måde at nytænke
vores tilgang til elitesvømning. Niklas kvalificerede sig sidste år for første gang til et
internationalt mesterskab og repræsenterede klubben ved de europæiske kortbanekortbane
mesterskaber
rskaber i Herning. Det bliver spændende at følge vores unge svømmere fremadfremad
rettet i forhold til deres udvikling i dette miljø.
Økonomi
Årets resultat blev et overskud på 322.000
3
kr. Omsætningen nåede op på 2.407.000
2
kr.
Resultatet er med til at konsolidere klubben i forhold til den fremtidige udvikling og
skyldes en lavere omkostningsside bl.a. grundet færre udgifter til stævner.
stævner Indtægtssiden er stort set uændret i forhold til året før. I øvrigt har vi trukket rigtig meget på
frivillige hænder i bestyrelsen
bestyrelse – også i forhold til opgaver man sagtens kunne vælge at
betale sig fra. Vi har en kultur, hvor vi vender hver en krone, hvilket også fortsat vil
være tilfældet. Grundlaget for dette er en skarp adskillelse mellem frivillige i ledelsen og
det at være ansatt med en økonomisk interesse i foreningen. Det gør samtidig, at vi ser
med uafhængige objektive briller på de muligheder, der er for udvikling af kommunens
foreningsliv inden for vores område.
Politik
Valgkampen sidste år markerede for alvor klubbens debut på den politiske scene. Vi har
været i gang i nogen år med denne del, men nu var anledningen der til aktivt at forsøge
også fremadrettet at påvirke udviklingen på det idrætspolitiske område.
område Vi har gennem
de senere år haft en jævnlig kontakt til borgmesteren
borgmesteren og medlemmer af kultur-,
kultur fritidsog idrætsudvalget og tog nu også kontakt til oppositionens borgmesterkandidat som ny
på den lokalpolitiske scene for at informere om de store muligheder, der er i kommunen
for en bedre og mere effektiv udnyttelse af kommunens faciliteter på området. Vi deltog i
vælgermødet arrangeret af Furesø Idrætsråd og deltog i debatten. Det blev også til to
markante
nte indlæg i lokalavisen med fokus på fraværet af en aktiv idrætspolitik i kommunen, samt det økonomiske spild, det er
e at have milliondyre
illiondyre svømmeanlæg stående,
stående samtidig med at man i to af kommunens tre store foreninger på området blokerer for et
samarbejde om en effektiv udnyttelse af faciliteterne. Klubbens overordnede politiske
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mål er fortsat dannelsen af en stor forening,
forening, Furesø Svømmeklub, favnende både bredbred
den og eliten – en klub der skal fokusere på medlemmernes interesser og ikke primært
være til for en trænergruppe og ledelse.
Arrangementer
riatlon stod over i 2013. Det var desværre ikke muligt at finde frivillige,
Farum Familie Triatlon
der ville påtage sig opgaven med at arrangere dette. Det er synd, og vi fik da også flere
forespørgsler på arrangementet
mentet - om det ikke blev til noget, og hvornår vi holder det
næste gang. Farum Cup blev afholdt med et nyt setup med finaler.
finaler. Dette blev rigtig godt
modtaget af deltagerne. Vi kom op på i alt 1.700 starter.
Generalforsamlingen markerer Jette Sejr Aagaards udtræden af bestyrelsen. Jette har
valgt ikke at genopstille. Lars Bo Pedersen er udtrådt af bestyrelsen før
generalforsamlingen
lingen for at tiltræde stillingen som klubchef. Bestyrelsen takker
takke begge for
deres (for Lars’ vedkommende mangeårige) indsats. Suppleant Johnny Degnbol er
indtrådt i bestyrelsen i stedet for Lars.
Afslutningsvis vil bestyrelsen gerne takke de frivillige i forældrekredsen, der har hjulpet
til med stort og småt i årets løb.
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 2013.
201
a. Regnskab for 2013.
Indtægter: Med uændrede kontingenter og et stigende medlemstal, og forrige
års ændring af periodisering af kontingentindtægterne, er årets
kontingentindtægter et retvisende billede af et ”normalt” regnskabsår.
i. Kontingentindtægten
ontingentindtægten er på 1.555 tkr.,, en stigning på ca., 90 tkr.
Kommunens tilskud er i perioden steget med 65 tkr. Samlet set er
indtægterne steget til 2.407 tkr.
ii. Udgifter: Lønudgifter på 1.626
1.6
tkr er faldet med ca. 70 tkr., men er stadig
klart den største post på udgiftssiden. Stævner og træningslejre
(startpenge, ophold, transport,
transport tilskud) er i år faldet til ca. 214
2
tkr., og
dette skyldes primært, at der i år ikke har været mesterskaber vest for
Storebælt. Samlede udgifter er på 2.085 tkr
iii. Samlet set giver det et overskud på 322 tkr.
b. Balance 2013:: Klubben har en egenkapital
egen
på 892 tkr ved årsskiftet
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
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4) Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, herunder
fastsættelse af medlemskontingent,
kontingent, til godkendelse
201
Kasserer Morten Jørgensen fremlagde budgetforslaget for 2014.
a. Der planlægges ikke med kontingentstigninger
konti
i 2013, men en lettere øget
medlemstilslutning forventes at give en indtægt på 1.586 tkr.
b. Tilskuddet fra kommunen falder i år med 85 tkr., og giver 455 tkr.
c. Sponsorindtægter er nedjusteret til 75 tkr i 2014.
d. I alt en indtægt på 2.391
391 tkr
e. Omkostninger for 2.444 tkr.
tkr I alt et resultat på -53 tkr. for året 2014
201
f. Forslag til at medlemskontingent
kontingentet fastsættes uændret til 200,- kr. årligt.

Såvel budgetforslaget som størrelsen på medlemskontingentet
medlems
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 2014 var:
Formand Peder Wang Hansen – modtager genvalg.
Ina Rasmussen – modtager genvalg
Jette Sejr Aagaard – ønsker ikke genvalg.
Formand Peder Wang Hansen – blev genvalgt som formand.
Til de to pladser i bestyrelsen stillede tre kandidater op, og der måtte kampvalg til.
til
Hakon Hedegaard – blev valgt til bestyrelsen (35 stemmer).
Pernille Hedegaard – blev valgt til bestyrelsen (30 stemmer).
Ina Rasmussen – blev ikke valgt (20 stemmer).
Susanne Langhorn – blev valgt som 1. suppleant.
Tobias Quistorff-Refn – blev valgt som 2. suppleant.
Steen Andersen – blev genvalgt som revisor.
revisor
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7) Eventuelt
Furesø Familie Triatlon
Der var indkommet en opfordring fra Christian Sørensen til at genoptage arrangementet af et
triatlonstævne. Dirigenten oplæste indlægget fra Christian, som desværre ikke selv var til
stede.
Teksten er gengivet her:
”Farum
Farum Svømmeklub har i tre år afholdt det meget populære Familie-triatlon
Familie triatlon-arrangement –
nemlig i 2010, 2011 og 2012. I 2013 var det imidlertid ikke muligt, og det bliver heller ikke
tilfældet i 2014. Hovedårsagen
gen er mangel på arbejdskraft i medlemsskaren samtidig med at
løbet er vokset hvert år. Det er en skam, ikke mindst i en tid hvor triatlon er vokset i
popularitet i forskellige versioner. Farum Svømmeklubs model – med et børneløb og et
konkurrenceløb – er blevet rost meget, da det appellerede bredt til motionister såvel som
elite.
Jeg har været med i arbejdsgruppen de tre gange arrangementet blev afviklet og vil godt
påtage mig at undersøge mulighederne for få opbakning til at lave et lidt større
arrangement – på op mod 500 deltagere – i 2015. Jeg synes også det skal være et
arrangement, som bygger på Thomas Janssons forslag om at svømmedelen bliver i
Furesøen om sommeren i stedet for i svømmehallen.
Hvis der er interesse blandt deltagerne ved generalforsamlingen
generalforsamlingen for at tage dette skridt,
foreslår jeg at der bliver nedsat en lille arbejdsgruppe. Den skal begynde at sondere
mulighederne allerede nu. Et første skridt kunne være en henvendelse til mulige
samarbejdspartnere for at tiltrække den nødvendige frivillige
frivillige arbejdskraft, som et sådant
arrangement kræver. Her tænker jeg især på Værløse Svømmeklub, Hare-TRI
Hare
og Furesø
Løbeklub. Det vil i så fald blive et fælles Furesø-arrangement,
Furesø arrangement, hvor både arbejdet og
indtægterne deles mellem de arrangerende klubber.
Med det store københavnske KMD Challenge i slutningen af august, kunne Furesø
Familietriatlon måske lægges i begyndelsen af august, hvor vandet i Furesøen er varmt nok
til at også deltagere uden våddragt kan klare at hoppe i vandet.”
vandet.
Dette skabte en god debat,, og der var umiddelbar stor opbakning til arrangementet fra
forsamlingen, men ikke den store villighed til at påtage sig arrangør-rollen.
arrangør rollen. Den nye bestyrelse
blev opfordret til at undersøge mulighederne for at nedsætte et udvalg, der arbejder videre
med sagen.
Svømmerrepræsentanter i udvalg
Niklas Hedegaard informerede om, at der tidligere var svømmere repræsenteret i bestyrelsen,
men at dette var fjernet ved en vedtægtsændring. Han foreslog, at bestyrelsen overvejede at
tillade svømmerrepræsentanter i svømmeudvalget,
svømmeudvalget, som jo ikke er reguleret af vedtægterne.
Den nye bestyrelse vil tage dette til efterretning.
Dirigenten afsluttede generalforrsamlingen med at takke for god ro og orden.
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