
Referat fra Generalforsamling i Helsinge Svømmeklub 

Tirsdag den 6. april 2021 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsen beretning for det forløbne år 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg af formand 
6. Valg af kasserer 
7. Valg af øvrig bestyrelse 
8. Valg af suppleanter for bestyrelsen 
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant 
10. Valg af repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter 
11. Eventuelt 

 

Formand Lars Frederiksen bød velkommen, og forklarede hvorfor generalforsamlingen blev afholdt online. 

AD 1: Jørgen Gantriis blev valgt som dirigent og takkede for valget. Han konstaterede at der var indkaldt 
rettidigt til generalforsamlingen og dagsorden var slået op på hjemmesiden rettidigt. 

AD 2: Formand Lars Frederiksen aflagde beretning om det forløbne år: 
Året har været præget af corona, som ramte Danmark kort efter sidste års generalforsamling.  
Vi nåede lige at holde klubmesterskaber og uddele nåle. 
Efter påsken skulle alt blive godt igen, men sådan gik det ikke.  
Swimcamp blev aflyst. 
Østmolen blev dog afholdt med succes. 
Konkurrencesvømmerne kunne træne hele sommerferien. 
Efter sommerferien kunne k-afdeling og svømmeklubben starte op igen, det var dog et stort logistisk 
arbejde. Men træner, børn og forældre klarede det godt trods omstændighederne. 
Alle var motiveret trods situationen. 
I efteråret afholdte vi interne stævner for konkurrencesvømmerne, og enkelte svømmer med kravtider fik 
lov at svømme stævner mod andre klubber. 
I december lukkede vi desværre ned igen, de konkurrencesvømmere med kravtider kunne stadig træne i 
vandet. 
K- afdelingen har haft udendørs træning med løb, cykling og styrke. 
Vi håber at kunne starte op 21/4, der kommer melding ud, når vi ved mere. 
Martin Egebjerg er stoppet som træner for K2, han er rykket til Hørsholm Svømmeklub. 
Pia Graves stopper som svømmeskoleleder den 31/5 21. Bestyrelsen takker for hendes store indsats 
gennem alle årene.  
Jan Fortun er ansat som ny svømmeskoleleder og er ved at få overdraget posten fra Pia. 
Vi ser frem til at komme i gang med ny svømmeskoleleder, bestyrelse og svømmesæson. 
 
AD 3: Formand Lars Frederiksen gennemgik det reviderede regnskab. 

Vi har en lavere indtægt end vi budgetterede med, dette skyldes corona situationen, vi har ikke kunne 
afholde sponsorsvøm og holdene har været mindre pga. restriktioner. 



Der er i regnskabet hensat kr. 300.000 til evt. refusion af kontingent for svømmeskolen.  Vi håber ikke det 
bliver så højt.  
Andre udgifter er stabile. Lavere tilskud fra kommunen pga. færre medlemmer. 
 
Budget 2021 blev gennemgået: 
Vi har prøvet at lave et konservativt budget. Vi satser på at konkurrence afdelingen kan komme til stævner 
og træningslejr efter sommeren og har budgetteret med det.  
Vi tør ikke tro på at holdene kan fyldes helt op, derfor har vi budgetteret med en lavere indtægt, og så kan 
vi kun blive overrasket.  
Budgettet udviser derfor underskud, men der er kapital til at dække underskuddet.  
 
Spørgsmål: Hvordan bliver tilskuddet beregnet fra kommunen, kunne man evt. lade forældre indmelde sig i 
klubben uden at svømme, så tilskuddet blev højere? 
 
Svar fra Charlotte Antonisen: Tilskuddet beregnes ud fra medlemmer under 25 år 
 
Regnskab og budget blev godkendt. 
 
AD 4: Forslag fra bestyrelsen til vedtægterne blev gennemgået og 16 ud af 19 stemte for. (20 deltager i 
mødet, men dirigent er ikke stemmeberettiget) 
 
AD 5: Lars Frederiksen blev genvalgt som formand 
 
AD 6: Charlotte Antonisen blev genvalgt som kasserer 
 
AD 7: Tom Kuhl blev genvalgt til bestyrelsen 
Kerry Hansen stopper i bestyrelsen, Jan Fortun indtræder. 
Det blev vendt om nogen havde noget imod at Jan både er svømmeskoleleder og sidder i bestyrelsen. Det 
blev påpeget at det kan være problem, når han er lønnet samtidig med han sidder i bestyrelsen.  
Bestyrelsen har drøftet dette og ser ingen problemer med det. 
Der kom forslag om at inden hvert bestyrelsesmøde, kunne bestyrelsen gennemgå dagsorden og se om Jan 
er inhabil og ikke skal deltage i de punkter. 
Ingen havde noget imod det og Jan blev valgt. 
 
AD 8: Dennis Bjørn Pedersen (far til Julie på K2) valgt som suppleant 
Nicki Hansen genvalgt som suppleant 
 
AD 9: Revisorer og revisorsuppleant genvalgt. 
Revisorer: Kim Frank Hansen og Jan Leif Nielsen 
Revisorsuppleant: Kathrine Frederiksen 
 
AD 10: Kerry Hansen, Carsten Købsted, Anja Kuhl, Jan Fortun, Jens Frederiksen og Lars Frederiksen valgt 
som repræsentantskabsmedlemmer 
Henrik Jeppesen og Søren Junker valgt som suppleanter 
 
AD 11: Anja Kuhl sagde tak for alt det, som trænere og bestyrelsen har gjort her i corona tiden, det har 
holdt modet oppe hos i hvert fald hendes søn og gjort tingene lidt nemmere 
 
Spørgsmål: Ny K2 træner? 
Jens Frederiksen svar: Afventer hvordan banefordeling for den kommende sæson bliver. 



Der bliver set på hvordan K1 og K2’s træning kan sættes op, måske der ikke bliver en decideret K2 træner, 
men et helt nyt set up.  
Det har slidt på svømmerne at blive sendt hjem to gange, derfor skal der tænkes nye veje. 
Skal afklares med bestyrelsen, og der meldes mere ud, når vi ved mere. 
 
Formand Lars Frederiksen takkede for god ro og orden. Vi glæder os til vi kan se jer på kanten igen. 


