Farum d. 3. april 2007

Referat af Generalforsamling i Farum Svømmeklub 2007
Dato:
Sted:

24. marts 2007
Farum Svømmeklub

Følgende punkter blev behandlet:
1. Valg af dirigent og referent.
Michael Tvermoes blev valgt som referent. Kasper Ernest blev valgt som referent. Dirigenten
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Valg af 2 stemmetællere.
Skulle der komme en afstemning vælges to stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne å v. formand Lone Lagerbon Olsson.
Klubben
Der er i 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.
I konkurrenceafdelingen er holdene meget velfungerende, og der trænes hårdt og svømmerne er
meget seriøse. Vores Elitehold har fået tilført ny kræfter udefra, hvilket giver en god energi på
holdet. Også selvom holdet er megt stort og er delt op i grupper.
Børnehavehold
Det gode samarbejde mellem, FFS, FSK og kommunen har igen i år fungeret fint, og svømning
for børnehavebørn er en stor succes. Efter kommune sammenlægningen er det dog desværre for
børnehavebørne besluttet at nedlægge børnehave undervisningen.
Sommer/vintersvømning
I 2006 var både vores sommer og vintersvømmeskole en success. Vi har . allerede nu kontakter
for at høre nærmere om sommersvømmeskolen 2007.
Sportsligt
Eliteholdet gjorde en fantastisk indsats sidste år. Det sørgede for at Farum forblev i
Svømmeligaen som landets 6. bedste klub. Dette var en ganske flot præstation idet holdet vi
stillede med var meget ungt i forhold til tidligere år. Det blev ligeldes til 3 danskemesterskaber
for Annette Hansen samt flere andre medaljer ved DM.. Farum vil sandsynligvis klare sig godt i
den kommende sæson.
Årgangssvømmerne har igen i 2006 med begrænset succes deltaget i Danske Mesterskaber for
årgangssvømmere. I finalen kom holdet ind som nr. 4 lidt ærgerligt idet holdet længe førte
konkurrencen. Individuelt fik Farum 22 medaljer ved årgangsmesterskaberne heraf 9
guldmedljer – det bedste resultat længe for Farum.
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Trænerstaben
Vi har stadig 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
Sten Bertelsen (10 år) og Michael Schultz (24 år) som begge desværre har valgt at lægge
bestyrelsesarbejdet på hylden. Tak till jer begge for det store arbejde I har ydet
Økonomi
Vores økonomi er stadig påvirket af, at der over en ganske kort årrække blev fjernet et meget
stort tilskud fra kommunen. Klubben har 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 sponsorstævne for anden gang efter vores nye koncept.. Stævnet var godt
planlagt fra udvalget side og indtægten blev øget med knap en fjerdel i forhold til året før. Lad
os håber 2007 stævnet bliver endnu bedre.
Rart at set at sponsorudvalget får noget ud af deres arbejde. De længe ventede skinner til skilte
er sat op i svømmehallen og det første skilt er solgt – så nu skal vi ud og have nogle flere solgt..
Samarbejde med andre klubber
Samarbejdet med FFS har.været fornuftigt i 2006. Vi har fået tildelt mere svømmetid idet
onsdag også er blevet til en klubdag. Samarbejdet med FFS om fordelingen forløb
gnidningsløst ligesom vandfordelingen for den kommende sæson forløb godt. Vi er ligeledes
blevet enige med FFS om at ændre sæson længden for Svommeskolen. Den kommer fremover
til at løbe fra 1. september till 31. maj.
Vi har stadig en god dialog med Værløse svømmeklub.
Farum Cup
Stævnet er klubbens store tilbagevendende stævne, hvor der det igen i 2006 blev en stor succes.
Farum Cup blev i år holdt over tre dage og der var flere klubber og flere starter end tidligere.
Både sportsligt og økonomisk var stævnet en stor succes.
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Tak
En stort tak til alle forældre, der har hjulpet gennem året, som holdledere, kagebagere, officials
og meget mere.. 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 ser frem til at 2007 bliver lige så givende og bedre end 2006.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Michael Schultz gennemgik budgettet for 2006. Budgettet viste et pænt resultat på omtrent kr.
100.000, hHertil er det dog vigtigt at tilføje at der er for samme beløb i hensættelser til næste års
budget, hvilket i realiteten betyder at der ikke er noget overskud.
Der blev rejst spørgsmål vedrørende fordelingen af trænerlønninger, hertil forevistes
lønudviklingen på dette område gennem de sidste 10 år. Her sås det at der har været voldsomme
stigninger i lønningerne, det dækker dog over et meget øget trænerniveau i klubben.
Regnskabet 2006 er revisorgodkendt og blev også godkendt af generalforsamlingen.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
Michael Schultz forlagde bestyrelsens forslag til budgettet 2007. Budgetforslaget blev godkendt.
6. Fastsættelse af kontingent.
Forhøjelse af kontingenterne med kr. 50 for svømmeskolen, og henholdsvis kr. 100 og 200 i
konkurrenceafdelingen blev vedtaget.
7. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke modtaget nogen forslag.
8. Valg af mindst 6 medlemmer til bestyrelsen (heraf 2 svømmerepræsentanter) på følgende
måde:
A. I lige år vælges: Formand, mindst 2 bestyrelsesmedlemmer (heraf 1
svømmerepræsentant), 1 bestyrelsessuppleant samt revisor.
Da det i år er ulige vælges kun efter punkt B.
B. I ulige år vælges: Kasserer, mindst 2 bestyrelsesmedlemmer (heraf mindst 1
svømmerepræsentant), 1 bestyrelsessuppleant samt revisor.
Ina Rasmussen blev valgt som kasserer
Peder Wag Hansen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Sten Andersen genvalgt. som revisor
Jakob V. Mortensen blev genvalgt som svømmerepræsentant.
Per Rasmussen blev valgt som bestyrelsessuppleant.
9. Eventuelt.
Det blev påpeget at kommunikationen udadtil i Farum Svømmeklub ikke altid er tilstrækkelig.
Vi skal generelt prøve at blive bedre til at kommunikere ud hvad der sker i klubben. Idéen om et
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kommunikationsudvalg blev luftet. Et forslag der bliver taget til efterretning, derfor åbnes næste
bestyrelsesmøde for interesserede mulige medlemmer af kommunikationsudvalget.
Den samlede forældreflok ønsker flere arbejdsopgaver uddelegeret fra bestyrelsen, det tager
bestyrelsen til efterretning og vil fremover forbedre sig på dette område.

Referent: Kasper Ernest 3. april. 2007

