
Referat

ORDINERGENERALFORSAMLING

Gentofte Svommeklub

afholdt

Modesalen Kildeskovshallen

Torsdag d. 10. marts 2022, kl. 19:00

Dagsorden ifolge yedtaegterne:

a. Valg af dirigent
b. Formandens beretning
c. Referat fra udvalg
d. Forelggelse af det reviderede ärsregnskab til godkendelse.
e. Fastsettelse af kontingent m.v. i flg. $ 3 samt gennemgang af det lobende ärs budget.
f. Behandling af indkomne forslag
g. Valg til bestyrelsen
- Valg af formand
- Valg afbestyrelsesmedlemmer
h. Valg af 2 suppleant til bestyrelsen
i. Valg af ekstem revisor
j. Eventuelt

Ad pkt. a - Valg afdirigent:
Bjarke Sanbeck, advokat og partner hos Mazanti-Andersen tog imod valget som dirigent.

Dirigenten konstaterede af GF var lovligt indvarslet og i overensstemmelse med vedtregteme § 1 O stk.
2, og derfor beslutningsdygtig. Dirigenten opfordrede til en god og rolig debat.

Ad pkt. b - Formandens beretning:

Formanden fik ordet og henviste tilden skriftlige beretning der var udsendt pâ forhând, og som kan
laeses i sin fulde lrengde pâ hjemmesiden. Henrik Larsen fremhvede det store arbejde alle de
frivillige krefter havde lagt i et corona är. Han takkede den daglige administration, tranerne, de
frivillige og sponsoreme og fremhaevede kort nagle af ärets initiativer og sportslige resultater. Isaer
var det glaedelligt at klubben kun havde oplevet et mindre fald i antallet af medlemmer pâ trods af den
lange periode med nedlukning.

Lene Pedersen stillede sporgsmäl omkring klubbens stillingtagen til placeringen af svommchallens
udvidelse/ny hal. Dirigenten henviste punktet til eventuelt.
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Ad pkt. e - Referat fra udvalg:

Kommunikation - Jan

Endnu et corona-ar, hvor der er kommunikeret ud til medlemmeme i forbindelse med
myndighedemes restriktioner. Opgradering af Live-streaming mulighedeme til vores stavner

Svommeskole - Christian

Februar 2022: 2.290 medlemmer. Der er 46 trenere tilknyttet. Krempe indsats med at navigere i en
omskiftelig hverdag. GFO nu ogsá for 4. klasser, i alt 1600 skoleborn i är. Vi har ikke aflyst hold pga
sygdom blandt trenere under corona.

Der er blevet afholdt arrangementer - Svom-langt, halloween, hygge i klubhuset mv. Events for
Aquahamphold - livredning og vandpolo. Aktiv vinter - samarbejde med Gentofte kommune. Aqua
Camp - Aqua Beach Camp - Ocean Rescue Camp - 600 deltagere, samarbejde med Dansk
Svommeunion.

K-afdeling - Christian

Nye tranere er trädt til for ärgangssvommemne + juniorsvommerne. Nyt GIN hold er en succes med
14 deltagere. Vi har holdt interne lordagsstavner i corona format, samt afviklet DMi
Kildeskovshallen i september. Samlet opstartsweekend i august og ICE Challenge. Vi fortsatter med
at afsette ressourcer til videreuddannelse og kompetenceudvikling i traenerstaben

Medaljer og mesterskaber af hoj karat, 2 DAM, 2 DJM, 3 DUM, 2 DM, 2 deltagere ved EM i
Rusland, 1+ 1 deltager ved OL i Japan, 3 deltagere ved EM i havlivredning, nr. 6 ved DM for hold.

Vi har arbejdet med 3 Aktive i opgaveudvalget for ny svommehal anbefalinger indeholder 100m2
klubfaciliteter. Svommed udäbent vandfra vandslottet + 50 deltagere i "ny" afdeling. Oprettelse
af DIF Safezone Soldaterprojekt- med tilbud til veteraner og deres familier. Vores sidste Ice
Challenge 122 deltagere d. 8/ 1-22

Sponsor -Michael

Lobende udvikling og tilbud om sponsormuligheder.

Lobende at udnytte ovrige indtegtsmuligheder

• Klassiske sponsorater - skraddersyet til den enkelte sponsor

(klubsponsor, arrangementssponsor, trojesponsor, holdsponsor, sommercampsponsor mv.)

• Mâlrettede aktiverende fundraising events

(SponsorSvommv.)

• Affiliate-aftaler

• Rabataftaler

• Fonds- og puljemidler
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Ad pkt. d og e - Forleggelse af det reviderede ärsregnskab, fastsrettelse af kontingent mv. i flg.
§3 samt gennemgang af det lobende ärs budget.
Christian Toft knyttede nogle korte kommentarer til regnskabet for 2021, og <let kommende ärs
budget. Det var fortsat forventningen at budgettet kommer til at balancere,

Overskud pâ 220 tkr.

Hojere aktivitet end tidligere (GFO svom, corona vagter, livredningstjeneste, havsvomning, etablering
af nye aktiviteter i bäde k-afdeling og svommeskole

Nye regnskabsprincipper med udgifter for sig og indtaegter for sig. Tidligere havde vi netto konti for
f.eks. lejre, stevner, camps.

Tilgodehavender er GFO svom faktureret i dee. (og indbetalt efter statusdagen).

Egenkapital 2.550 tkr. - vigtig for stabilitet og kontinuitet, ogsâ i forbindelse med evt. usikkerhed
omkring ny hal.

Svommeskole kontingent +100 kr. i forhold til sidste är

K afdeling kontingent +100 kr. i forhold til sidste är G 1N +400 kr.

Budgettet 2022 balancerer, men vi ser en lobende prisstigning, og oget aktivitet som isar ses pà
lonninger til vores traenere.

- Der bliver tilfört fiere ressourcer til k-afdelingen i takt med hojere sportsligt
niveau og onsket om fastholdelse (GIN)

- k-traener

- kystlivreddere

- flere udtagne svommere til landholdsaktiviteter

- licenser (Planday, Klubmodul )

Arsregnskabet samt bestyrelsens forslag til budget og kontingenter blev vedtaget énstemmigt.

Ad pkt. f - Behandling af indkomne forslag

Der var inden fristens udlob ikke indkommet forslag

De fulde vedtaegter kan leses HER

Ad pkt. g -Valg til bestyrelsen

Til bestyrelsen var folgende pà valg i är:
Dorte Vang-Jensen, Michael Hvidt, Ruth Terkilsen, Torsten Ringberg og JanMindegaard.
Torsten Ringberg, JanMindegaard og Ruth Terkilsen var villige til genvalg.

Dorte Vang-Jensen ogMichael Hvidt onskede efter mange ärs arbejde ikke genvalg.
Formanden takkede for de mange ârs godt samarbejde.
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Kim Bai Wadstrom og Jesper Nytoft Bergmann blev valgt for en 2-ärig periode.

Ikke pä valg i är:
formand Henrik Larsen, Jakob Rybak-Andersen, Thomas Dessau, Louise Hinsch Lauritsen.
Bestyrelsen havde besluttet at det ikke var hensigtsmassigt at bde formand og nastformand fraträdte
samtidigt. Derfor udträdte Jakob Rybak-Andersen, og Anna Udar blev herefter valgt for 1-ärig
periode.

Ad pkt. h- Valg af suppleanter til bestyrelsen

Kama Vejborg blev valgt som 1. suppleant

Ad pkt. i - Valg af revisor

Grant Thornton, ved statsautoriseret revisor Per Lundahl blev genvalgt som revisor.

Ad pkt. j - Eventuelt

Lene Pedersen og Soren Sass Larsen (Kildeskovens venner) onskede en droftelse af
Kommunalbestyrelsens beslutning om placering af ny svommehal i Gentofte og klubbens holdning
hertil. Formanden tilbod at modes med gruppen for en droftelse ved forstkommende bestyrelsesmode.

-oOo-

Efter en god og konstruktiv droftelse takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden, og gav
ordet til formanden, der takkede de fremmodte for deltagende dialog og erklaerede
generalforsamlingen for afsluttet.

Dato 1 O. marts 2022

Dirigent:

l>
Bjarke Sanbeck
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