
Referat af generalforsamling i Søllerød Svømmeklub den 27. februar 2018 kl. 20.00 

Dagsorden i henhold til indkaldelse. 

1. Kenneth Skovgaard 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 13. februar 2018. 

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

En stor tak til alle holdledere, officials og alle andre der har bidraget med hjælp til klubben i årets 

løb.  

Beretningen blev taget til efterretning. 

3. Tommy fremlagde det reviderede regnskab inklusiv budget for 2018. Underskrifter findes på 

original af regnskab. 

De nye kontingentsatser samt andre økonomiske tiltag har påvirket regnskabet positivt og i 2017 har 

de kun påvirket med 50%, da halvdelen af de indbetalte kontingenter vedrører næste års regnskab. 

Der er derfor sket en opjustering i periodiseringen efter revisorens anvisninger. Årets overskud på 

127 tkr. giver et vitamin indspark til egenkapitalen, der er tiltrængt. 

Regnskab godkendt uden bemærkninger. 

4. Ingen forslag modtaget. 

Budget for 2018: 

Tommy fremlagde budget for 2018 og der er ingen tvivl om, at sidste års ændring i kontingenter 

mv. skal fortsætte i den kommende sæson. 

På baggrund af det fremlagte budget foreslår bestyrelsen en uændret kontingent størrelse for den 

kommende sæson. 

Budget godkendt med fastholdelse af kontingent. 

5. Valg til bestyrelsen. Jan Smidt og Mikael Kristensen er på valg og genopstiller ikke. Jan blev 

takket for en mange årig indsats og ligeledes var der en tak for indsatsen til Mikael. Tommy 

Modeweg-Hansen er på valg og er villig til genvalg på posten som kasserer. Tommy blev genvalgt. 

Bestyrelsen foreslog, at suppleant Nicolai Platzer indtræder i bestyrelsen i stedet for Mikael 

Kristensen og herudover at indsætte Kenneth Skovgaard som bestyrelsesmedlemmer.  

Begge blev enstemmigt valgt.  



Bestyrelsen havde ikke nogen forslag til suppleant posten efter at Mille Borchorst har valgt at 

forlade bestyrelsen for at påtage sig andre vigtige opgaver i klubben. Jacob Heegaard meldte sig til 

denne post og det takkede bestyrelsen for.  

Jacob blev valgt for 1 år. 

6. Vibeke Bak Solok har valgt at genopstille til posten som revisor. Vibeke blev enstemmigt valgt. 

7. Eventuelt. 

Lene Vitus opfordrede til, at man forud for sæsonen kendte det anslåede beløb der påtænkes brugt 

til træningslejre. Et anslået loft, så det er kendt for alle hold, hvad der forventes. 

Kenneth Skovgaard bemærkede, at det måske skulle tænkes ind i klubstandarderne, hvad de enkelte 

holds svømmere kunne forventes at skulle bruge på udstyr/træningslejre mm. Dette for at give 

forældrene et bedre overblik over sæsonens udgifter udover kontingentet. 

Dette blev noteret af bestyrelsen til fremtidigt arbejde. 

Jacob Heegaard spurgte til den kommende sæsons trænersammensætning. Niels svarede, at den var 

i gang med at blive sat sammen. 

Asbjørn Riise nævnte, at han havde hørt snak om at nogen medlemmer var flyttet til Sigma pga. 

ringe kvalitet af undervisning i svømmeskolen. Dette er taget til efterretning.  

Yderligere fortalte Asbjørn om renoveringsprojektet af Skovlyskolen, hvor svømmehallen ikke 

indgår. Asbjørn arbejder i en gruppe der vil forsøge at rejse midler til renovering af idrætsfløjen for 

at denne skal bestå i fremtiden. Der skal være skolebestyrelsesmøde i slutningen af marts, hvor 

dette punkt også bliver taget op og Asbjørn forventer en positiv tilkendegivelse fra kommunen til 

dette projekt. Asbjørn vil kontakte klubben og håber den vil bidrage positivt i arbejdet. Bestyrelsen 

noterede sig dette og vil se på sagen, når der er noget mere konkret og henviste til et kommende 

informationsmøde med kommunen den 16. april 2018. 

Generalforsamling lukket i god ro og orden fra dirigentens side. 

 


