
Referat af generalforsamling i Søllerød Svømmeklub den 28. februar 2016 kl. 20.00 

Dagsorden i henhold til indkaldelse. 

1. Niels C. Andersen blev valgt som dirigent og Anita Nørskov til referent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med 14 dages varsel ved 

annonce i Rudersdal Avis den 14. februar 2017. 

2. Formandens beretning. Se vedlagte dokument, det talte ord gælder. 

Årshjul er blevet indført, så der er helt faste tidspunkter for afholdelse af træningslejre, interne 

stævner mm. dette skulle gerne give bedre planlægningsmuligheder for forældre til svømmere i 

konkurrenceafdelingen. Følgende ligger fast: 

 Opstartsweekend: Lige før skolestart 

 Træningslejre (alle K-hold) uge 42 og i forbindelse med Påske 

 Klubmesterskab medio januar 

 Afslutningsstævne 14 dage før skolernes sommerferie 

Klubben er på konkurrencesiden inde i en god udvikling og der bliver slået mange klubrekorder og 

mange deltager fra klubben i de nationale mesterskaber. Klubben vil som følge af denne udvikling 

selv afholde kurser til uddannelse af officials, da deltagelsen ved mesterskaberne kræver en større 

forældreopbakning. Ved selv at arrangere kurserne lokalt, håbes der på flere hænder til at løse 

opgaverne. 

På baggrund af denne udvikling er der nedsat et koordineringsudvalg der skal se på mulighederne 

omkring et startfællesskab med Hørsholm Svømmeforening. De vil løbende melde ud med nyt og 

hvor i forhandlingerne vi er. Der er en del at tage hensyn til bl.a. logistik på træningssiden da krav 

for Dansk Svømmeunion for startfællesskaber er 3 fælles træninger. Der vil fortsat være tale om to 

selvstændige svømmeklubber med individuelle bestyrelser. 

Tak til alle holdledere, officials og alle andre der har bidraget med hjælp til klubben i årets løb.  

Spørgsmål omkring de faldende børnetal i kommunen. Umiddelbart er det ikke det store klubben 

har mærket til det. Der har kun været et meget lille fald i antal tilmeldte i denne sæson i forhold til 

sæsonen før. Klubben forsøger dog at have et bredt udbud i aktiviteterne og placeringerne i 

kommunen. Nicolai fra bestyrelsen uddybede med, at der kan ses på muligheden for at have 

svømmeskoleundervisning på Skovlyskolen for at få bedre fat i Holte området, der i dag søger mod 

Lyngby eller Birkerød. Det kan også gøre overgangen fra svømmeskole til konkurrence mindre 

”farlig”, da flere vil have kendskab til forholdene.  

Beretningen blev herefter taget til efterretning. 

3. Tommy fremlagde det reviderede regnskab inklusiv budget for 2016. Underskrifter findes på 

original af regnskab. 



Der er underskud på driften på ca. 230 tkr., som primært skyldes de voksende udgifter i K-

afdelingen. Sidste års indførelse af halv brugerbetaling på træningsophold har i dette regnskabsår 

været gældende, men da K-afdelingen er voksende, har det ikke været tilstrækkeligt. Der kommer 

derfor til at ske væsentlige ændringer i kontingenterne samt brugerbetaling på træningsophold i den 

kommende sæson, således at det kommende regnskabsår giver et 0-resultat.  

Regnskab godkendt uden bemærkninger. 

4. Ingen forslag modtaget. 

Budget for 2017: 

Tommy har udarbejdet dette for kommende regnskabsår og der er ingen tvivl, kontingenterne skal 

op og der vil blive indført fuld betaling ved fremtidige træningslejre, dog vil klubben fortsat afholde 

udgifterne for trænerne. Herudover skal der som hidtil løbende ses på administrationen, udgifter til 

trænerkurser, samt udgifterne ved deltagelse til stævner ”ude i byen”. 

En teknisk ting er blevet påpeget af revisor ved regnskabsaflæggelse omkring periodisering, hvor 

der skal ske en yderligere periodisering på 150 tkr over en 2-årig periode, hvilket således også tager 

”en bid af kagen” de kommende 2 regnskabsår. 

Kontingent ændring for den kommende sæson: 

Svømmeskole 1650 kr til 1750 kr 

K4 1650 kr til 2250 kr 

K3 2100 kr til 3100 kr 

K2 2400 kr til 3900 kr + 1000 kr i stævneafgift, i alt 4900 kr 

K1 2800 kr til 4800 kr + 2000 kr i stævneafgift, i alt 6800 kr 

Halvsæson i svømmeskolen 925 kr til 950 kr. Der vil ses på evt. mulighed for halvårlig betaling i 

konkurrenceafdelingen, såfremt der er behov. Aftale herom indgås med administrationen. 

Budget godkendt med kontingent forhøjelser. 

Der blev spurgt til muligheden for at tjene penge til det enkelte svømmebarn ved at deltage som 

hjælper ved forskellige arrangementer uden om klubben. Det kan være som hjælper ved bl.a. 

maratons mm. Blandt de fremmødte ved generalforsamlingen var der lidt blandede meninger 

herom. Enighed om, at de, der har lyst til at arrangere og/eller deltage naturligvis kan gøre det. 

Spørgsmål om muligheden for at kunne betale sig fra frivillighed eller straf for manglende 

frivillighed, da klubben oplever ringe opbakning fra nogle forældre. Det blev vendt, og bestyrelsen 

noterede sig drøftelsen, som også kan blive relevant i relation til et evt. startfællesskab med 

Hørsholm, der har en ordning på området. 



5. Valg til bestyrelsen. Niels og Erika er på valg og genopstiller. Begge fik genvalg. 

Bestyrelsen foreslog følgende suppleanter: 

Nicolai Platzer - genvalg 

Mille Borchorst 

Begge blev valgt for 1 år. 

6. Ulla Willén ønsker ikke genvalg som revisor. Pia Lykke Christiansen ønsker ikke at blive valgt 

som revisor eller suppleant. Der er derfor fundet en ny revisor, Vibeke Bak Solok, der blev 

enstemmigt valgt. Ingen stillede sig til rådighed som revisorsuppleant, og bestyrelsen har mandat til 

at finde en egnet person, hvis der bliver behov herfor. 

7. Eventuelt. 

Marlene Vester-Christensen spurgte de fremmødte om klubben evt. samlet skulle tage til EM, der 

afholdes i København, Royal Arena til december 2017. Der blev talt om, at det kunne være en fin 

idé. Ricardo påpegede, at han har forsøgt at få tilskuere til de mesterskaber, som klubbens egne 

svømmere deltager i, uden held. Det blev vedtaget, at såfremt nogen uden for bestyrelsen ville kigge 

på mulighederne for deltagelse, kunne det være et fint tiltag. Martin Vester-Christensen meldte sig 

til dette.   

Generalforsamling lukket i god ro og orden fra dirigentens side. 

 


