Ordinær generalforsamling
Hvidovre Svømmeklub
torsdag 20. februar 2020 kl. 18.00

REFERAT
1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
Dirigent Anne Mette Skousen, referent Birgit Dahl.
Stemmeudvalg: Astrid Cermak og Alice Aunsholm.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet på Hvidovre Svømmeklubs
hjemmeside 3 uger før afholdelse og dermed beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formand Lars Siegumfeldt aflagde beretning med fyldestgørende beskrivelse af aktiviteterne
for 2019.
Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning (beretningen vedlægges
separat).

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for det forløbne år
Bestyrelsesmedlem Jens Lind fremlagde regnskabet for 2019 i kasserer Marius BrøchnerMortensens fravær (ferie).
Regnskabet for år 2019 viser et underskud på 96.983 kr. sammenholdt med et budgetteret
underskud for året 2019 på 37.500 kr. Egenkapital pr. 31.12.2019 udgør herefter 743.443 kr.
Efter redegørelse omkring merindtægter/merforbrug i forhold til budget samt besvarelse af
diverse spørgsmål blev regnskabet godkendt. Regnskabet er tilgængeligt sammen med
indbydelsen til generalforsamlingen på klubbens hjemmeside.

4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget, kontingent og evt. administrationsgebyr for det
kommende år
Budgetforslag for året 2020 udviser et budgetteret overskud på 11.500 kr.

Hvidovre Svømmeklub – Frihedens Idrætscenter – Hvidovrevej 446 – 2650 Hvidovre
Kontakt: 5211 0248 / 2242 5352 – www.hvsk.dk – kontor@hvsk.dk

Der blev stillet spørgsmål til og redegjort for budgettet for det kommende år.
Kontingentsatser og -stigning for både konkurrence- og svømmeskolehold blev præsenteret.
Stigningerne ligger mellem 8 og 21 procent. Selv med forhøjede kontingenter ligger Hvidovre
Svømmeklub stadig blandt klubber med laveste kontingentsats.
Kontingenter – fra og med august 2020:

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer iht. § 11
Post 1, 2, 3, 4, 5 og 6 er på valg i 2020:
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Følgende blev (gen)valgt til disse poster:
Post 1: Lars Siegumfeldt
Post 2: Marius Brøchner-Mortensen
Post 3: John Holst
Post 4: Maibrit Buurmeister
Post 5: Ari Olesen
Post 6: Mette Strømberg
Ved det efterfølgende møde blev bestyrelsen konstitueret som følger:
Formand:

Lars Siegumfeldt

Næstformand:

Jens Lind

Kasserer:

Marius Brøchner-Mortensen

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen iht. § 11
Michael Kjær Pedersen og Peter Raagefelt blev valgt som suppleanter for en 1-årig periode i
henhold til vedtægterne.

8. Valg af 2 ungdomsrepræsentanter iht. § 11
Mie Bidsted Hansen og Oliver Jacobsen blev valgt som ungdomsrepræsentanter for en 1-årig
periode i.h.t. vedtægterne.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant iht. § 14
Til at revidere klubbens regnskab vælges to interne revisorer. Disse vælges for 2 år ad
gangen, således at der hvert år vælges 1 revisor. Endvidere vælges hvert år 1
revisorsuppleant for et år.
Nuværende revisor Niels Svenning Hansen (valgt i 2019) ønskede genvalg og blev valgt for en
2-årig periode.
Peter Skousen blev genvalgt som revisorsuppleant for en periode på 1 år.

10. Eventuelt
Alice Aunsholm ønsker at stoppe som official-koordinator snarest muligt, og der blev livligt
diskuteret, om der var kandidater. Ingen meldte sig, så bestyrelsen vil udsende en mail, hvor
man beskriver indholdet i den frivillige opgave og håber, man ad den vej kan finde en
interesseret og passende kandidat.
Officials blev generelt diskuteret. Det er alt for ofte de samme, der stiller op, selv om
bestyrelsen sidste år udsendte en mail om, at man er forpligtet til at tage del i arbejdet, når
man har børn på konkurrencehold.
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