Referat af generalforsamlingen i Værløse Svømmeklub - onsdag d. 5. oktober 2011
Afholdt i Ingemannssalen, Værløse kirke, kl. 1900
Bilag:
a) Formandens ledelsesberetning
b) Årsrapport 2010/2011
c) Budget 2011/2012
Alle fra den siddende bestyrelse er fremmødt. Derudover er revisor, suppleant, forældregrupperepræsentant samt 10 svømmeforældre mødt op. I alt 20 fremmødte.
Maria Fynbo, formand for Værløse Svømmeklub (VSK), bød velkommen til generalforsamlingen.
Dagsorden for generalforsamlingen er ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
Jens Bach blev valgt som dirigent.
2. Valg af referent.
Mathias Fogh Bang blev valgt som referent.
3. Formandens beretning
Der henvises til bilag a.
Klubben kører på 3. år og kommer ud af sæson 2010/2011 med underskud. Det er især
større udgifter end forventet, der gør at klubben slutter regnskabet med et underskud på kr.
-218.000 mod forventet kr. -40.000. Det skyldes blandt andet merudgifter til fælleskontoret,
trænere og en uventet restbetaling på konkurrenceholdets udlandstur. Detaljerne er
uddybet i bilag a.
Hele budgettet for den kommende sæson er gennemgået med henblik på at optimere
driften af svømmeklubben og opnå et årsresultat der er nær nul. Bestyrelsen har i den
forbindelse iværksat følgende tiltag for at dette mål kan nås:
- Der er med igangværende sæson foretaget kontingentforhøjelse på alle klubbens hold.
Kontingentforhøjelsen skal skabe balance mellem indtægter og udgifter.
- Bestyrelsen har besluttet at afskaffe honorarer til bestyrelsesmedlemmer. Fremover er det
blot formand og kasserer der modtager honoraret.
- Der gives ingen kørselsgodtgørelse til forældre og ansatte, kun ved særlig aftale med
bestyrelsen, og for bestyrelsesmedlemmer kun ved udenbys møder i klubbens interesse.
Formanden udtrykte stor ros til forældregruppen for det store arbejde der er ydet igennem
sæsonen.

4. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse.
Kassereren fremlagde regnskabet og konstaterede at regnskabsårets udgifter oversteg
indtægterne, som det også fremgår af resultatopgørelsen. Værløse Svømmeklub kommer
ud af sæsonen med et regnskab på i alt kr. -218.000.
Det skyldes blandt andet at der ikke blev fundet noget sponsorbidrag til konkurrenceholdets
træningslejr på Cypern. Hullet i budgettet måtte svømmeklubben selv betale, alternativt ville
klubben alligevel have mistet penge på allerede betalte regninger på turen.
Flere ansatte har gennemgået instruktøruddannelsen, hvilket har betydet en stor medudgift,
men bestyrelsen betragter det i det store hele som en investering for klubben, således at
den høje kvalitet i svømmeundervisningen opretholdes.
I maj og juni tilbød svømmeklubben en række talentfulde svømmebørn prøvetræning på
konkurrenceholdet. Tilbuddet blev taget vel imod da det betød at der kom 19 nye børn ind i
konkurrenceafdelingen. Det betød samtidig større udgifter til trænere i nævnte periode da
der ikke var budgetteret med dette.
På indtægtssiden blev Værløse Cup 2010 ikke en succes, der var ca. 25 % færre deltagere
end tidligere år. Flere klubber afviklede selv stævne samme weekend, og Værløse måtte se
sig fraprioriteret af flere klubber,
Evt.:
Generalforsamlingen roste generelt detaljerne i opgørelsen af udgifterne og ønskede
fremover at indtægterne blev opgjort ligeså detaljeret som udgifterne.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet for sæson 2010/2011.
5. Fremlæggelse af budget for den kommende sæson.
For at afslutte næste regnskabsår i plus, har bestyrelsen iværksat følgende:
- Kontingentforhøjelse for klubbens medlemmer skal give større indtægter.
- Justeret budgetteringen af renteindtægter, der var overbudgetteret sidste år.
- Klubbens kapital fordeles på flere konti, som sammenlagt skal give et større renteafkast.
- I år forventes markant lavere udgifter til instruktøruddannelser, samt godtgørelse til
bestyrelse. Til gengæld forudser bestyrelsen stigende omkostninger til pc-programmer i
administrationen.
- Kommende sæsons udfordring, kan blive hvis kommunen skærer i tilskuddene til
idrætsklubberne, hvilket vil ramme svømmeklubben hårdt. Formanden har indsendt et
høringssvar til kommunen, om den mulige nedskæring der har været udmeldt.
Spørgsmål fra generalforsamlingen:
Bestyrelsen bliver spurgt om dens vurdering af fælleskontorets værdi indtil videre og om
hvorvidt aftalen om aftagelse af flere timer var det rette valg?
Bestyrelsen vurderede at det var et valg der blev taget, på et tidspunkt hvor

svømmeklubben i den grad trængte til et løft. Samtidig flyttedes mange af bestyrelsens
trivielle opgaver over til fælleskontoret. Bestyrelsen er klar over at udgifterne til
fælleskontoret er store, men vurderer at pengene er givet godt ud, da fælleskontoret ud
over at stå for den administrative drift af klubben, også kan overtage svømmehold på kort
varsel ved evt. sygdom.
Generalforsamlingen havde et godt indtryk af fælleskontorets værdi for Værløse
Svømmeklub og vurderede ligeledes, at det administrative niveau ville dale hvis
fælleskontoret ikke var en del af klubbens administration.

6. Fremlæggelse af planer for det kommende års aktiviteter.
Værløse Cup er allerede afviklet i september. Stævnet gik godt.
I marts måned afholdes mærketagningsstævne (for konkurrenceafdelingens svømmere er
det et sponsorstævne - forældregruppen står for sponsordelen).
Svømmehallen by Night (aktivitet i konkurrenceafdelingen) bliver formentlig afholdt igen i år,
da det sidste år var en stor succes.
Derudover afholdes der en personalefest omkring nytår.
7. Indkommende forslag.
Ingen indkommende forslag
8. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Til valget optalte dirigenten, at der var 28 stemmeberettigede til generalforsamlingen (inkl.
fuldmagter).
På valg til formandsposten var Maria Fynbo. Der var ingen modkandidater og Maria Fynbo
blev genvalgt for en toårig periode.
På valg til bestyrelsen var i alt fire:
Hanne Johannesen, Ib Jensen, Philip Nielsen og Mathias Fogh Bang. Derudover stillede
generalforsamlingen med Majbritt Bierre.
Ved kampvalg1 blev følgende valgt for en toårig periode: Hanne Johannesen, Philip Rønne
Nielsen, Mathias Fogh Bang og Majbritt Bierre.
På valg som suppleant var Kirsten Feldborg. Der udover stillede generalforsamlingen Mette
Milsgaard og Ib Jensen.
Ved kampvalg2 blev følgende valgt for en et års periode: Kirsten Feldborg og Mette
Milsgaard.
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Hemmelig afstemning.
Hemmelig afstemning.

Bestyrelsen benyttede lejligheden til at takke Ib Jensen for de mange års arbejde i
henholdsvis Værløse Svømme- og Gymnastikklub.
Bestyrelsen vil konstituere sig ved det kommende bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2011.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg som revisor var Freddi Rønne Nielsen, der gerne modtager genvalg. Freddi blev
valgt uden modkandidat.
På valg som revisorsuppleant var Flemming Vedel Hansen, der gerne modtager genvalg.
Flemming blev valgt uden modkandidat.

10. Evt.
Drøftelse af sponsorater til konkurrenceholdet:
Med henblik på at optimere forholdene for konkurrencesvømmerne især i forhold til at
skaffe sponsorer til klubben vil bestyrelsens økonomiudvalg fremadrettet indgå i et tæt
samarbejde med forældregruppen. Det blev i den forbindelse foreslået at svømmerne skulle
bidrage mere til at skaffe midler til konkurrenceafdelingens aktiviteter.
Der foreslås at man ændrer holdnavnene. Således skal det blive lettere at gennemskue
hvilken sværhedsgrad der ligger til hvilket hold. Eventuelt kan man nøjes med blot at ændre
holdbeskrivelserne. Bestyrelsen tjekker op på det.
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