Farum, 31. oktober 2018

Referat af generalforsamling 31. oktober 2018
Velkomst ved formand Finn Hansen.
1) Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
Dirigent: Som dirigent blev valgt Simon Winter
Referent: Som referent blev valgt Jette Sejr Aagaard
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for rettidigt indkaldt og således beslutningsdygtig i
henhold til vedtægterne.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Bestyrelsens beretning ved formand Finn Hansen:
Indledning
Sidste års generalforsamling førte til en kaotisk november måned med en stor udskiftning i
bestyrelsen og en pludselig fraværende administration. En række bestyrelsesmedlemmer valgte af
personlige årsager at forlade bestyrelsen, hvilket betød, at klubben var nødsaget til at afholde en
ekstraordinær generalforsamling for at få genbesat de ledige bestyrelsesposter.
Efterfølgende har bestyrelsens vigtigste opgave været at få kontrol med den noget uventede
situation og at få stabiliseret klubbens drift. Det har kostet stor arbejdskraft i bestyrelsen og et
nødvendigt træk på rutinerede ressourcer i trænerstaben. Især har det været nødvendigt at trække
ekstraordinært meget på cheftræner Claus Buus, hvis ressourcer har været bydende nødvendige i
identificeringen af de tekniske, administrative, logistiske og kommunikative opgaver i klubben.
Bestyrelsen vurderer situationen til på alle måder at have været en sund proces for klubbens
udvikling. Situationen har givet anledning til nytænkning og til at gå klubben efter i sømmene.
Samtidig har det givet den nye bestyrelse et dybt indblik i klubbens drift, organisation og økonomi.
Det har ført til følgende:
 Analyse og gennemgang af klubbens økonomi
 Analyse af klubbens svømmetilbud og undervisningskvalitet
 Analyse af klubben som arbejdsplads og trivsel blandt de ansatte
 Gennemgang af klubbens organisation herunder administration, rutiner, funktioner og udvalg
En del indsatsområder er allerede iværksat, og bestyrelsen vil i det kommende år arbejde videre
med optimering af klubbens økonomi og organisation. Bestyrelsen vil med afsæt i de udarbejdede
analyser og input fra klubbens medlemmer og ansatte skabe grundlag for en moderne svømmeklub.
Der arbejdes på et forbedret undervisningstilbud og svømmeaktiviteter for børn og voksne til start i
efteråret 2019. Det høje sportslige niveau skal opretholdes, og vi skal som klub fortsat sætte præg
på dansk svømning.
Administration
Til den nye bestyrelses overraskelse stod klubben helt uden administration den 1. november 2017.
Klubchef Lars Bo Pedersen var blevet opsagt og fritstillet pr. 1. november og kontorassistent Kirsten
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Lyngbo havde sagt op. Det gav udfordringer med at sikre den almindelige drift og lammede klubben
for en kortere periode, indtil der var skabt overblik over situationen og sikret løsning af de daglige
administrative opgaver.
De administrative og økonomiske opgaver er for en stor dels vedkommende blevet automatiseret.
Lige nu vurderer bestyrelsen, at det ikke er nødvendigt at ansætte administrativt personale i det
omfang klubben har haft tidligere. Undersøgelser har ligeledes vist, at kontortid og telefontid kun
tjener et fåtal af klubbens medlemmer.
Klubmodul
Bestyrelsen har valgt at abonnere på medlems- og administrationssystemet Klubmodul til
medlemshåndtering og økonomistyring.
Det har været vigtigt for bestyrelsen at sikre et system, der bevarer kontrol med klubbens
medlemmer og økonomi selv med udskiftning af personer i foreningen. Klubmodul er et eksternt
system, der drives og udvikles af Klubmodul ApS med ekstern support. Systemet benyttes af
størstedelen af de danske svømmeklubber og en lang række idrætsforeninger, og bestyrelsen
vurderer derfor systemet som værende pålideligt.
Klubmodul erstatter de tidligere excel-regneark, kolonnebøger og afkrydsningslister på papir. Det
har lettet klubben for mange administrative timer og manuelle behandlinger i forbindelse med
medlemsregistrering, holdstyring, afkrydsning og statistikker samt bogføring og regnskab. Det nye
system har samtidig givet et helt nyt overblik over klubbens medlemmer og øget mulighederne for
kommunikation med medlemmerne.
Vi siger stor tak til medlemmernes tålmodighed med implementeringsprocessen og hjælp med
genoprettelse af medlemsprofiler i det nye system.
Økonomi
Regnskabet viser et underskud på kr. 185.296 mod et budgetteret underskud på kr. 152.000.
Underskuddet er ikke et udtryk for, at vi taber penge på drift, men er udelukkende opstået på
baggrund af oprydning og kontraktuelle forpligtelser. Oprydningen er nu fuldendt og de
kontraktuelle forpligtelser afsluttet.
Flere har i år bidraget til sponsorjagten, og det glæder bestyrelsen rigtig meget. Tak til
sponsorudvalget og tak til de svømmere og forældre, der har bidraget med den store indsats.
Ansatte
Instruktør- og trænerstab har været intakt, og samarbejdet mellem bestyrelsen og den ansatte stab
har været stærkt. En stor ros skal lyde til de ansatte, der har løftet opgaven flot med det øgede
ansvar som resultat af forandringer i den administrative rutine og implementeringen af Klubmodul.
Medarbejdersamtaler har skabt kontakt mellem ansatte og bestyrelsen. Alle ansatte er blevet hørt,
og klubben har til det videre arbejde i bestyrelsen og sammen med de ansatte noteret de mange
input og ideer til forbedring af både arbejdspladsen og udvikling af klubben.
Tak til Kirsten Lyngbo der efter 31 år som klubbens kontorassistent valgte at opsige sit job. Kirsten
har været en del af klubben i mere end 40 år. Vi ønsker Kirsten det bedste, og at hun må nyde
pensionisttilværelsen med sin mand.
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Der skal også lyde en tak til Lars Bo Pedersen, der har været ansat som Klubchef siden 2014.
Samarbejdet ophørte 1. november 2017. Lars har siddet i den daglige administrative ledelse og
varetaget medlemshåndtering, drift af svømmeskolen og fungeret som personaleansvarlig for
klubbens ansatte. Lars har været et aktiv som frivillig i Farum Svømmeklub i mange år og fik i 2013
overrakt Nordeas Sportspris ”Det gode liv”, som gives til frivillige ildsjæle i foreningslivet.
Svømmeskolen
Bestyrelsen vil gennem øget uddannelse opnå en veluddannet instruktørstab med en højere
gennemsnitsalder. Det er derfor vigtigt med en stabil instruktørstab, der kan arbejde for os i mange
år, og at vi kan tilbyde vores instruktører en attraktiv arbejdsplads og gode udviklings- og
uddannelsesmuligheder.
Bestyrelsen har derfor indledt et samarbejde med Dansk Svømmeunion omkring uddannelse af
klubbens instruktører og udvikling af svømmeskolen generelt. Der er allerede nu afholdt workshops
for instruktørerne under ledelse af Dansk Svømmeunion, og uddannelsesbehovet er ved at blive
afdækket. Det vil tage nogle år, før vi når op på det ønskede uddannelses- og erfaringsniveau, men
vi håber, at medlemmerne allerede i de kommende år vil opleve effekten af indsatsen på området.
Efter aftale har Dansk Svømmeunion gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt klubbens
medlemmer. Spørgeskemaundersøgelser vil være noget, vi også fremadrettet vil anvende til at måle
tilfredsheden i svømmeskolen og til at udvikle på vores undervisningstilbud og klubaktiviteter. Vi vil
sikre, at vi har de rigtige tilbud til vores medlemmer, og at de står mål med den kvalitet, vi ønsker
at tilbyde.
Tak til alle de medlemmer der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Og tak til Dansk
Svømmeunion og de instruktører der har deltaget i de afholdte workshops. Jeres bidrag er vigtig for
klubbens udvikling.
Sportsligt
Årets sportslige højdepunkt var EM på kortbane i København. I Royal Arena i december var Farum
Svømmeklub repræsenteret med 5 svømmere: Anders Lie, Frederik Siem Pedersen, Niklas
Hedegaard, Magnus Jákupsson og Philip Greve. Vi er meget stolte af denne sportslige præstation.
Oven på succesen ved EM i KøbenhavnS var det lidt af en skuffelse, at vi ikke formåede at
kvalificere svømmere til sommerens EM på langbane. En stor del af forklaringen skal nok ses i lyset
af, at der i perioden blev trukket store veksler på cheftræner Claus Buus og elitetræner Carsten
Ramsdahl udenfor bassinkanten til at hjælpe den nye bestyrelse med at få kontrol med situationen i
klubben og sikre den daglige drift.
Op mod sommeren blev der mere tid for trænerne til igen at være på bassinkanten og have fokus på
svømmerne i vandet. Ved sommerens danske mesterskaber for både årgangssvømmere, juniorer og
seniorer blev det til 31 finaler fordelt over de tre stævner, samt 7 danske mestre fordelt på Kevin
Witt Christensen, Magnus Jákupsson, Philip Greve og Farums Guns med også Niklas Hedegaard.
Philip og Kevin deltog efter DM med landsholdet i stævne i Sheffield, England, hvor de præsterede
sæsonens bedste.
Tak til alle konkurrencesvømmerne for de gode sportslige oplevelser.
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Aktiviteter
AquaCamp er hvert år en succes, og i år var ingen undtagelse. Der blev afholdt AquaCamp i 3 dage i
påsken og i de 2 første uger af skolernes sommerferie. Vi er glade for at kunne give mange børn en
god oplevelse. Tak til de engagerede instruktører.
Medleystævnerne blev i år ikke afviklet, men vender tilbage i den nye sæson i et nyt format.
NS Mini i Farum blev afholdt i november midt i den mest kaotiske tid. Afviklingen var vellykket, og
dette skyldtes hjælp fra en masse frivillige, der bidrog til at vi kunne gennemføre stævnet.
Farum Cup blev en bragende succes med mange deltagere og et overskud på kr. 98.000. Succes’en
var igen båret af de mange frivillige, der gjorde det muligt at gennemføre stævnet. Der er i samme
forbindelse blevet udarbejdet en drejebog til fremtidige afholdelser af Farum Cup.
Frivillige
Der er i perioden ydet en stor indsats af klubbens mange frivillige til at få klubben til at fungere
både i forbindelse med afholdelse af stævner, officialuddannelser og officials opgaver ved stævner.
Grundet situationen i klubben har der været trukket hårdt på bestyrelsen til både drift opgaver,
bestyrelsesarbejde samt officialposter. Det er derfor vigtigt, at vi i den kommende periode får tilført
flere frivillige til at løfte de mange opgaver, selvom de også er officials. Mange spændende
arbejdsopgaver skal løses i den kommende tid, og det er muligt selv at bestemme hvad og hvor
meget, man kan byde ind med.
Tak til de mange frivillige og officials der har ydet en stor indsats i årets løb.
Bestyrelsen
Der har været stor udskiftning i bestyrelsen og suppleanter efter den ordinære generalforsamling og
den ekstraordinære generalforsamling.
Det har derfor været en vigtig opgave at få den nye bestyrelse og suppleanter til at arbejde sammen
og gå efter det samme mål. Der er afholdt workshops for bestyrelsen for netop at være enige om,
hvilken vej vi skal gå, og hvordan det skal gøres.
Grundet de ekstraordinært mange driftsmæssige opgaver i den forgange periode er vi desværre ikke
nået helt i mål med bestyrelsesarbejdet. Den primære opgave har været at få stabiliseret klubben
økonomisk, administrativt og sportsligt.
Målet er at flytte driften ud af bestyrelsen, så bestyrelsen kan udføre sine bestyrelsesopgaver.
Tak
I årets løb har følgende samarbejdspartnere været en stor hjælp, og til dem skal lyde en STOR tak.
Når nøden er størst, er hjælpen nærmest.
 DGI
 Dansk Svømmeunion
 Farum Familiesvøm
 Farum Svømmehal
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Furesø kommune
Svømmeklubben Sigma Birkerød

Endnu en tak til medlemmer, frivillige og ansatte for et hektisk, men godt år!
På bestyrelsens vegne
Finn Hansen, formand
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen ingen spørgsmål havde til beretningen, og
denne blev således taget til efterretning
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Kasserer Martin Wagner præsenterede regnskabet, inklusive afvigelser i forhold til budgettet.
a. Regnskab for perioden:
 Samlede indtægter: 2.685.195 kr.
 Samlede omkostninger: 2.870.491 kr.
 Samlet set giver det et underskud på 185.296 kr.
b. Klubbens egenkapital 727.212 kr.
I forbindelse med kassererens gennemgang af regnskabet, blev der stillet et spørgsmål til det
nævnte tab 200 medlemmer. Kassereren forklarede, at Klubmodulet viser det aktuelle antal
medlemmer, og at det er lavere end tidligere år. Der er pt. 1200 medlemmer, som der søges om
tilskud for.
Formanden supplerede, at al data materiale anses som et ledelsesværktøj.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
4) Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen havde stillet forslag om vedtægtsændring med baggrund i en sikring af de midler, som
Farum Svømmeklub har som indestående i pengeinstitutter.
Bestyrelsens forslag vedrørte §12 omkring Bestyrelsen og tegning af klubben:
"Klubben tegnes overfor pengeinstitutter af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening."
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, herunder
fastsættelse af medlemskontingent, til godkendelse
Kasserer Martin Wagner fremlagde budgetforslaget for 2018/2019.
a.
b.
c.
d.

Indtægter: 2.846.900 kr.
Omkostninger: 2.838.900 kr.
Resultat: 5.000 kr.
Forslag til at medlemskontingentet fastsættes uændret til 200 kr. årligt.
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Formanden forklarede, at budget for 2018-2019 er angivet i bruttotal i stedet for som hidtil i
nettotal. Bestyrelsen arbejder med indtægter i 4 såkaldte motorer: Kontingenter fra medlemmer,
tilskud fra kommunen, aktiviteter, såsom Aquacamp og sponsorater.
Budgetforslaget og et uændret medlemskontingent på 200 kr. blev godkendt ved håndsoprækning.
6) Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde:
Dirigenten konstaterede, at det er lige år, og der skulle vælges: Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer,
2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
Opstillede kandidater:
Kasserer for 2 år:
Martin Wagner - er villig til genvalg
Bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Jan Nielsen - er villig til genvalg
Michael Hansen - er villig til genvalg
Ulrik Olsen - er villig til genvalg
Ekstra valg (for 1 år)
Jákup Jakobsen ønsker at træde ud af bestyrelsen.
Bestyrelsen har besluttet, at der foretages et valg om den ledige bestyrelsespost for 1 år, og
bestyrelsen indstiller Tina Korndal-Henriksen for en 1-årig periode.
Suppleanter for 1 år
1. suppleant indstiller bestyrelsen Michael Reber Knudsen
2. suppleant indstiller bestyrelsen Michael Krüger
Revisor for 1 år
Steen Andersen - er villig til genvalg
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde valgt Jan Nielsen, Michael Hansen og Ulrik
Olsen for en 2-årig periode og Tina Korndal-Henriksen for en etårig periode.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde valgt Michael Reber Knudsen (1. suppleant)
og Michael Krüger (2. suppleant).
Til revisor blev valgt Steen Andersen.
7) Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt, og dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke
for god ro og orden.
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