
Referat af generalforsamling i Søllerød Svømmeklub den 26. februar 2019 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 12. februar 2019. 

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 2019. Regnskabet er godkendt af 

ekstern revisor, og der udestår formelt alene gennemgang af referater fra bestyrelsesmøderne. Alle 

underskrifter findes på original af regnskab. 

Regnskabet viser et lille underskud på driften. Dette skyldes primært et fald i indtægterne grundet et 

fald i antallet af medlemmer både i svømmeskolen og K-afdelingen. Men samlet set kommer 

klubben ud med et lille overskud i resultat. Dette skyldes primært et fald i udgifter til stævner, da 

klubben har deltaget i færre omkostningstunge af slagsen kombineret med en justering af 

periodiseringen af de faldende kontingenter. 

Regnskab godkendt uden bemærkninger. 

4. Indkomne forslag. 

Bestyrelsen foreslår ændring til afholdelsestidspunkt for generalforsamlingen der i dag skal 

afholdes inden udgangen af februar. Da foreningen er blevet pålagt revision af ekstern revisor for at 

modtage aktivitetstilskud fra Rudersdal Kommune, er det svært at nå gennemgangen af regnskabet. 

Derfor er det bestyrelsens forslag, at § 11 ændres, således at generalforsamlingen skal afholdes 

inden udgangen af marts.  

Endvidere foreslås det, at indkaldelsen til generalforsamlingen annonceres via klubbens 

hjemmeside og ikke som i dag i lokalavisen. 

Bestyrelsens forslag til ændringer blev vedtaget. 

Budget for 2019: 

Tommy fremlagde budget for 2019, og det er nedjusteret i forhold til budgettet i 2018, men holdt på 

niveau med resultatet for 2018 med en lille opjustering, da vi forventer at fastholde 

medlemsniveauet og det lave omkostningsniveau i 2019. Med afsæt i de særlige tiltag der har været 

i klubben i sæsonen 2018/19 vurderes det realistisk.  



Vi ved også, at aktivitetstilskuddet vil falde over de næste år, men vi håber så til gengæld at kunne 

få nogle sponsorater ind, hvilket en gruppe er i gang med at kigge på. 

Budgettet for 2019 viser således et overskud på 50 tkr., hvilket forudsætter, at der kommer sponsor 

indtægter ind. 

På baggrund af det fremlagte budget foreslår bestyrelsen en fastholdelse af kontingent niveauerne 

for den kommende sæson. 

Budget godkendt med fastholdelse af kontingent. 

5. Niels C. Andersen og Erika Soeder er på valg og genopstiller begge.  

Begge blev enstemmigt genvalgt for en 2-årig periode.  

Jakob Heegaard er på valg til suppleantposten og genopstiller.  

Jakob blev enstemmigt genvalgt for 1 år. 

6. Bestyrelsen foreslår genvalg til TimeVision 

TimeVision blev enstemmigt genvalgt som revisor for regnskabsåret 2019. 

 7. Eventuelt. 

Der blev rejst spørgsmål omkring udgifter til træningslejre, og om det ville være muligt at se på 

udgifterne til disse evt. ved kun at have én tur til udlandet. Formanden præciserede, at træningslejre 

er et frivilligt tilbud, som forventes af de fleste svømmere på et vist niveau. Bestyrelsen noterede sig 

naturligvis synspunktet. 

Der blev spurgt om klubben forventer at holde SommerSvøm i sommerferien, hvilket der påtænkes 

i uge 27, 28 og 32. Dog afhænger det af, om der kan skaffes kvalificeret personale nok. 

Et medlem spurgte, om der i Rundforbi Svømmehal forefindes hold eller andre klubber, der er i 

direkte konkurrence med klubbens aktiviteter. Det er ikke noget, som vi er vidende om. 

Generalforsamling lukket i god ro og orden fra dirigentens side. 


