
  
  

REFERAT FOR  

Generalforsamling i Helsinge Svømmeklub  

d. 24. februar 2015 kl. 19.30  

i klublokalet i Gribskov Svømmehal  

  

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 

Valget blev Stefan Mogensen 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  

Formand Bent Hansen fremlagde bestyrelsens beretning.  

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse og fremlæggelse af 

budget for det kommende år  

Kasserer Charlotte Friis Antonisen fremlagde regnskabet.  

Regnskabet for 2014 blev godkendt. 

Budgettet for 2015 blev fremlagt. 

 

4. Behandling af indkomne forslag  

- Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer til §7 Ordinær generalforsamling. Se 

vedlagte forslag.  

- Der var flertal for vedtægtsændringerne til §7. Ændringerne blev vedtaget. 

- Der var ikke indkommet andre forslag.  

 

5. Valg af formand 

Bent Hansen modtog genvalg for 1 år.  

 

6. Valg af kasserer 

Charlotte Friis Antonisen modtog genvalg for 1 år. 

 

7. Valg af øvrig bestyrelse. På valg er: Søren Junker og Annie Forsberg 

Søren Junker modtog genvalg for 2 år. 

Annie Forsberg modtog genvalg for 2 år.  

 

8. Valg af 2 suppleanter for bestyrelsen  

Michael Therkelsen blev valgt som suppleant for 1 år.  

Hanne Leisted blev valgt som suppleant for 1 år. 



 

 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant  

 

Jan Kildevang modtog genvalg som revisor 

Kim Frank modtog genvalg som revisor 

Susanne Nielsen modtog genvalg som revisorsuppleant 

 

10. Valg af repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter.  Formanden er født 

medlem af repræsentantskabet  

 

Formanden er født medlem herudover er følgende valgt: 

Jens Frederiksen 

Jørgen Gantriis 

Søren Junker 

Micael Christiansen 

Michael Therkelsen 

 

 

11. Eventuelt  

HSI logoet fra den gamle svømmehal er blevet taget ned i forbindelse med 

nedrivningen af bygningen. Det skal sandblæses og males. Jens Frederiksen 

undersøger muligheden for at forsøge en renovering af logoet.  

Dirigent: Stefan Mogensen 

Referent: Ann Andersen 

 

 

  



 
 
Forslag til vedtægtsændring §7 

 

Nuværende formulering: 

 

§7 Ordinær generalforsamling. 

 
Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste 
myndighed i alle klubbens anliggender.  
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 2 
ugers varsel ved meddelelse i den lokale presse og opslag i svømmehallen.  
Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage forud for generalforsamlingen på klubbens opslagstavle i 
svømmehallen.  
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.  
Forslagene skal optages i dagsordenen. 
Stemmeret og taleret har alle medlemmer over 15 år, der har været medlem af klubben de sidste 2 
måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i restance.  
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 
 

Ændres til: 

 

Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste 
myndighed i alle klubbens anliggender.  
 

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 2 

ugers varsel ved opslag på hjemmesiden, i svømmehallen og udsendelse af e-mail til de mail-

adresser, som medlemmerne har registreret sig under i klubbens IT-system. 

 
Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage forud for generalforsamlingen på klubbens hjemmeside. 
 
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.  
 
Forslagene skal optages i dagsordenen. 
 
Stemmeret og valgbarhed har alle medlemmer, som på dagen for generalforsamlingen er fyldt 15 
år, og har været medlem af klubben de sidste 2 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i 
restance. 
 
Stemmeret og valgbarhed har én forælder til et medlem, som på dagen for generalforsamlingen 
ikke er fyldt 15 år, og som har været medlem af klubben de sidste 2 måneder før 
generalforsamlingen, og som ikke er i restance.  
 
En person kan kun repræsentere én stemme.  
 
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 
 
 


