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ORDINÆR GENERALFORSAMLING

(Afholdt på Terrassen foran Ronaldos Cafe, Kildeskovshallen)

MANDAG D. 26. April 2021 KL. 19:00

D49$QrdeQ ifølge !gdtægterne

a. Valg afdirigent
b. Formandells beretning
c. Referat fia udvalg
d. Forelæggelse afdet reviderede årsl'egnskab til godkendelse
e. Fastsættelse afkoiltingent m.v. i llg. l$ 3 samt gennemgang afdet løbende års budget
f. Behandling afindkomne fodslag

g. Vt\lg til bestyrelsen
- Valg af fomland
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
h. Valg af l suppleant til bestyrelsen
i. Valg af ekstern revisor
j. Eventuelt

A.d pkt. A - Valg af dirigent

Bjarke Sanbeck, Advokat og partner hos Mazallti-Andersen tog imod valget sahl dirigent. Dirigenten
konstaterede af' GF var lovligt invatslet og i overensstemmelse llled vcdtægtetne $ 1 0 stk. 2, og
salt\tidig var i overensstemmelse med overholdelse af myndighedernes coronaretningslinjer.

Ad pkt. B - Formandens beretning

Formanden Hik ordet og henviste til den skriftlige beretning som også var udsendt flå forllånd, som
kan læses i fulde længde ElJ:R . l henrik Larsen ttemhævede det store arbdde alle de fhvillige kræfter
havde lagt i et meget atypisk corolla år. Plan takkede den daglige administration, trænet-ne og
sflonsoreme og fielnhævede kort nogle af året initiativer og sportslige resultater. Især var det
glædelligt at klubben kun havde oplevet et mindre fald i antallet af il)edleinmer på trods af den lange
periode med nedluknlng

A.d pkt. C - Refei'at fra udvalg

KJubchefen flk ordet og refererede til den udsendte formandsberetning der beskrev det udvalgsarbdde
Ller var foregået i et år, som i hd grad var præget afcorona og derfor ikke indeholdt stedvanelig
udvalgsaktivitet indenfor eksempelvis sponsor og kommunikation
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Ad pkt. d og e - Forlængelse afdct reviderede årsregnskab, Fastsættelse af kontingent mv. l flg
g3 samt gennemgang af det løbende års l)udgct.

.lakob Rybak-Andersen knynede nogle korte kommentarer til regnskabet for 2020, og det kommende
års budget. Det var fortsat forventningen at budgettet koilamer til at balancere, selv om corolla stadig
slliller en rolle i omkostningeme. Kontingenterne for næste år vai af bestå)'relsen foreslået til at
forblive uændrede

Regnskabet, samt bestyrelsens forslag til budget og kontingenter blev vedtaget

Ad pkt. F Behandling af indkomne fodslag

Der var inden fristens udløb ikke indkommet forslag, ud over forslaget fra bestyrelsen om en tilføjelse
ti[ vedtægterne, så det bliver mu]igt fremover at af])odde dig]ta]e genera]forsam]inger

Formanden og klubchefen bemærkede, at tilføjelsen, som bliver et nyt $ 1 0, stk. 3 i klubbens
vedtægter, følger Diis anbefaling til klubberne om standardxedtægter.

Det nuvæt-ende $ 1 0, stk. 3 bliver herefter til $ 10, stk. 4

Forslaget hal følgende ordlyd

$10,stk. 3

Digital generalforsamling

1 ) Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende aflloldes en digital generalforsamling

2) Beslutningen efter stk. l kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes
som følge af force majeure, herunder ved myndighedsl)åbud.

3) Bestyrelsen tbstsætter de ]læmlere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i
forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1 . Bestyrelsen skal vcd en digital
generalforsamling sikre, at generalforsamlingen af\'ikles på betryggende vis, herunder at vedtægtemes
øvrige l)estetl)melder oil] generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være
indlettct på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og aR'ikling under hensyntagen til
medlemmernes ret til at ytre sig og stelntne på generalforsamlingen.

4) Bestyrelsen skal gøre Foreningens inedleinmer bekendt med, al der afholdes en digital
generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen

5) Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, h-,'orden digitale systemer skal anvendes i
forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de
tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om
fiemgangsmåden ved generalforsamlingen

6) Det digitale system skal på pålidelig ilaåde kunne fastslå, hx.em der deltaget i generalforsamlingen
således der undgås uvedkomtllendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for
hemmelig afstemning

Vedtægtsændringen blev vedtaget, men da en vedtægtændringjf $ 1 1 kræver mindst 'yl af klubbens
stemmeberettigede er til stede, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvaligt varsel indkalde til ny
generalforsamling.

De fulde vedtægter kan læses HER
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Ad pkt. G - 'V'alg til l)estl'lelsen

Bestyrelsen opfordrede alle interesserede medlemmer at opstille til bestyrelsen. Bestyrelsen er en
arbejdende bestyrelse, spill atlloldei møder ca. hx'er 6-8 uge gennem hele året

Til bestyrelsen var følgende på valg i år: formand Heruik Larsen, Jakob Rybak-Andersen, Tllomas
Dessau, Louise Hinsch Lauritsen

Alle ble'v' genvalgt for en 2 årig fleiiode

Ikke }lå valg i år: Dorte Vang-Jensen, Michael Hvidt. Rush Terkilsen, Torsten Ringberg og Jan
Mindegaard

Ad pkt.H Valg af suppleanten' til bestyrelsen

Anja Udar blev valgt som 1 . sul)pleant

Koma Viborg blev valgt som 2. suppleant

Ad pkt. 1 -- Valg af revisor

Grant Thornton, ved statsautoriseret revisor Per Lundahl blev valgt som revisor

Ad pkt. J - Eventuelt

I'il drøftelse fia medlemmet

t'lodttlget 3/3 k[. 08.09

Hi - please can we discuss chat the club is doing in respekt ofCorol\a lockdown?

I'he communication around the tockdown have not boet! great. cand as a pclrent to a switntuer in the
MSI teatn this gear, l was really disappointed with the way a decision u:as trade to reorganise the
teants with a 2 drys notice.

Wlletlter intentional or not, this reorganisatiotl cattte a jew drys beforefurther restrictions were to be
annotmced. and suddenty we ended up with a new MSI teatn with about 30 twin\ners and three other
'eams withjust ctfew s~vim.ne.s telt.

l stave had cxtensive coltttt\unication with the Clubtrainer CFlristian Toft abdul this - and regardless oJ
whether or not the club was trying to project the more talented swimmers, this was verypoorly
commttllicated.

l world also nke to heat wFtat the club is dning in terttts oftrying to get cotnpel\nation, extension ol
season, or tollover into next Fears.

bVe have sttown a !ot ofpatience last Vedr but this is now tl\e second season where wejust payfull
price and don't get any cottlpensation. As ct minimutn, l wotlld nke to understand }\ow ttluch pressure
is put to the lnunicipality. lfeveryonejust accepts that the metubers o/tl\e clubs will continue to pay
ttere is no needjor anyone to pressure tl\e government lt\ore.

tltankyou, Barbara Delputte
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Spørger var ikke selv til stede, men Christian Toft informerede om kommunikationen i forbindelse
med Corona nedlukningen og forklarede, at vi i dagligdagen forsøgte at kommunikere hurtigt og
rettidigt omkring udmeldingernes betydning for svømning.

Med hensyn til MSI D, har vi allerede i begyndelsen afdenne sæson kunnet se, at der har været for
mange svømmere med for forskellige niveauer både aldersmæssigt og svømmefærdigt på MS l til at
kunne gennemføre en tilfredsstillende undervisning. Vi vil erkende at vi pga. Corona nedlukningen i
foråret har vurderet svømmere til hold, der ikke har været korrekte. Men for at behandle alle
ordentligt, og give alle de bedste muligheder for udvikling, har vi i opstarten af den nye sæson bnlgt
noget tid på at fonde en acceptabel løsning.

Vi besluttede derfor tidligt (start september) at tage en faglig wlrdering afsvøminerne for at finde ud
af. hvem dei var gode nok til at kunne springe MS l øvet og kunne indgå direkte på N4S2.

Vi har llaft konkurrenceitfdelingens trænede til at vurdere svømmeme og de er blevet vurderet på
deres svømmetekniske kunnen i forhold til deres alder, saint deres engagement til træning. Vi har
informeret svømnlerene og deres forældre l)r. Mail og Chrstian ToR har afholdt forældremøde med
interesserede forældre i forhallen

0

Efter en god og konstruktiv drøRelse takkede dirigenten forsamlingen for god io og orden, og gav
ordet til formanden, der takkede de fremillødte for deltagende dialog, og erklærede
Generalforsamlingen fot afsluttet

Dato 26/4-202 1

Dirigent

Bjarke San
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