
Referat af generalforsamling i Søllerød Svømmeklub den 18. juni 2020 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 opslag 

på hjemmesiden og Facebook. 

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

Beretningen blev taget til efterretning. 

3. Tommy fremlagde det reviderede regnskab inklusiv budget for 2019. Regnskabet er godkendt af 

ekstern revisor og alle underskrifter findes på original af regnskab. 

Regnskabet viser et underskud på driften på 100 tkr. Dette skyldes i store træk, at der var lagt en 

sponsor indtægt ind på 50 tkr. som ikke blev indfriet, samt en øgning af udgifter til løn, da der midt 

i regnskabsåret blev ændret i set up på trænersiden i K-afdelingen. 

Egenkapitalen har nået et niveau, hvor den ikke kan tåle yderligere nedgang. Det er derfor vigtigt, at 

der findes løsninger, der understøtter den skrøbelige økonomi i klubben. 

 Regnskab godkendt uden bemærkninger. 

4. Indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag. 

Budget for 2020: 

Tommy fremlagde budget for 2020, der er udarbejdet inden Covid-19 tog sit indtog i samfundet. er 

er budgetteret med kontingentstigninger på alle hold og en fastholdelse af udgifter på niveau med 

2019, men hvis der er vigende tilslutning til deltagelse i svømmeaktiviteter og dermed manglende 

indtægter, så kan det komme på tale med en ekstraordinær generalforsamling til efteråret, hvor evt. 

beslutning om ekstra betalinger eller andre tiltag kan besluttes. 

Kontingenter for den kommende sæson: 

Svømmeskole 1750 kr. til 2100 kr. for hold før kl. 18 i hverdagene, øvrige almindelige hold er sat 

til 1800 kr. 

K4 2250 kr. til 2800 kr. 

K3 3100 kr. til 3500 kr. 

K2 4900 kr. til 5000 kr. 

K1 6800 kr. til 7000 kr. 

Senior 3000 kr. 

Master 1000 kr. 



Ved deltagelse i stævner vest for Storebælt opkræves der 750 kr. pr. deltager pr. stævne til delvis 

dækning af udgifter til kost, logi og starter. Yderligere introduceres der tøjpakker på samtlige K-

hold på opstartsweekenden. Der vil herefter være et fast stævne outfit, som trænerstaben kommer 

nærmere ind på. 

Der vil ses på evt. mulighed for halvårlig betaling i konkurrenceafdelingen, såfremt der er behov. 

Aftale herom indgås med administrationen. 

Vi ved også, at kommunen er i gang med en høringsrunde omkring aktivitetstilskud, hvor det ser ud 

til, at klubbens tilskud endnu engang nedsættes. Der er derfor indsendt et høringssvar, hvor der 

påpeges den svære situation vi og mange andre foreninger står i på nuværende tidspunkt i kølvandet 

på Covid-19.  

Budgettet for 2020 viser på den baggrund et nul-resultat. 

På baggrund af det fremlagte budget foreslår bestyrelsen en stigning af kontingent niveauerne for 

den kommende sæson. 

Budget godkendt med forhøjelse af kontingent. 

5. Tommy Modeweg (kasserer), Nicolai Platzer og Kenneth Skovgaard er på valg og kun Kenneth 

Skovgaard genopstiller. Han blev enstemmigt genvalgt for en 2-årig periode. 

Jakob Heegaard (suppleant) indtræder fuldt ud i bestyrelsen og herudover blev Niels Pedersen valgt 

ind som nyt medlem. Begge blev enstemmigt valgt for 2 år. 

Der blev ikke valgt suppleanter, da ingen fremmødte ønskede at være suppleant, men denne post 

kan efterfølgende søges, såfremt nogen ønsker at indtræde på denne post. 

Da foreningens kasserer udtræder af bestyrelsen, er Erika Soeder valgt til at overtage denne post. 

6. Bestyrelsen foreslår genvalg til TimeVision 

TimeVision blev enstemmigt genvalgt som revisor for regnskabsåret 2020, og klubben fortsætter 

uden suppleant til denne post. 

7. Eventuelt. 

Der er i bestyrelsen blevet drøftet niveau for egenbetaling på træningslejr, da et af foreningens 

medlemmer har løftet dette overfor bestyrelsen. Som følge af dette vil det i den kommende sæson 

være muligt for klubbens K1’ere at vælge mellem at deltage i 1 eller 2 uger i vinterens træningslejr, 

og hvis man vælger at deltage 1 uge, tilbydes man træning hjemme den anden uge. Det er svært at 

gøre noget ved prisen på ophold, og derfor er det blot længden der kan ændres. Bestyrelsen har 

holdt priserne op imod, hvad andre omkringliggende klubber har af niveau for lignende 

træningsophold, og her er vi på niveau. Det er fortsat frivilligt at deltage og ikke en faktor der 

spiller ind på, om man kan deltage på det enkelte hold. 

Generalforsamling lukket, og dirigenten takkede for god ro og orden. 


