Referat Generalforsamling 2022
Tirsdag den 1. februar kl. 19.00
Sted: Novellen, Haslev Bibliotek
1.1 Valg af dirigent

1.2 Valg af referent

Svend Erik Gade blev valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen
var lovligt indkaldt.
Tilstede var 16 medlemmer inkl bestyrelsen.
Karin blev valgt til referent

1.3 Valg af 2 stemmetællere

John og Mick blev valgt til stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning til
generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsesformanden, Linda, fremlagde
bestyrelsens beretning. Den skriftlige beretning kan
ses på svømmeklubbens hjemmeside.
Kirsten takkede for de pæne ord om Knud
Petersen, der døde i 2021, og som i mange år
havde været meget aktiv for svømmeklubben.
Der var enkelte spørgsmål fra forskellige
medlemmer.
Sociale aktiviteter for medlemmer på eksempelvis
vandgymnastik holdet blev efterlyst.
Der blev efterspurgt at hold som vandgymnastik
ikke kun målretter sig mod seniorer, men også mod
et yngre publikum. Både ved tidspunkter og
indhold.
Der blev spurgt til instruktørsamling og -aktiviteter.
Der blev foreslået at indsamle forslag fra
medlemmer til fællesskabsaktiviteter og at lade
holdene byde ind på at lave historier på SoMe.
Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
til generalforsamlingens godkendelse.
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Kassereren fremlagde regnskabet ved hjælp af
power points.

Årets resultat blev et underskud på 33 tkr mod et
budgetteret underskud på 375 tkr. Grundet Corona
var 2021 et vanskeligt år at budgettere både på
indtægts- og udgiftssiden.
En af årets store administrative udfordringer var at
medlemmerne blev tilbudt tilbagebetaling for den
del af sæsonen 2020/2021, hvor der var nedlukket.
Der blev tilbagebetalt 119 tkr. til medlemmerne,
der var budgetteret 375 tkr.
Faxe kommunes udviklingspulje dækker materialer.
Tidligere år har svømmeklubben indsendt i
december. For 2021 har kommunen ændret
procedure, så tilskuddet først er kommet i januar
2022. Der er ikke hensat til dette i 2021.
Svømmeklubben har fortsat en særdeles sund
økonomi.
Årsregnskabet lægges på hjemmesiden efter
generalforsamlingen.
Der blev spurgt om regnskabet kunne fremlægges
før generalsamlingen.
Generalforsamlingen tog årsregnskabet til
efterretning.
Kassereren oplyste at Haslev Svømmeklub har
outsourcet bogføringen til DGI, somhar en
”kontorhænder” ordning, hvor man kan købe
assistance. Kassereren vil stadig være overordnet
ansvarlig for regnskab og budget.

4. Behandling af indkomne forslag.

Der er ikke modtaget forslag

5. Fremlæggelse af budget.

Kassereren fremlagde budgettet for 2022.
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Der forventes et mere normalt år hvor det vil være
muligt at afholde aktiviteter, f.eks. sponsorstævne.
Spørgsmål om hvorvidt budgettet giver anledning
til en kontingentforhøjelse i sæsonen 2022/23.
Bestyrelsen har endnu ikke diskuteret dette.

6. Valg af medlemmer til bestyrelse og 2
suppleanter
Bestyrelsen består af 5
medlemmer.
Formand og 1
bestyrelsesmedlem er på valg i
2022.
Formand (Skal vælges direkte),
Linda Lund Tietze (Ønsker
genvalg)
Bestyrelsesmedlem
Karin
Elbæk Nielsen (Ønsker
genvalg)

Dirigenten spurgte om der var andre, som ønskede
at stille op til bestyrelsen.
Dette var ikke tilfældet, hvorfor Linda blev genvalgt
som formand og Karin blev genvalgt som
bestyrelsesmedlem.
De to nuværende suppleanter Lone Flytkjær
Hansen og Jesper Skovmand har skriftligt
tilkendegivet at ville stille op til suppleanter igen i
2022.
Der var ikke andre kandidater, så de blev valgt.

Kassereren og 2
bestyrelsesmedlemmer er ikke
på valg i 2022.
Hvert år til generalforsamlingen
vælges for en 1-årig periode 2
suppleanter for bestyrelsen.
Suppleanter 2 valgbare
personer.
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Hvert år til generalforsamlingen
vælges der for en 1-årig periode
2 revisorer og 1
revisorsuppleant.

Dorthe Badensø var villig til genvalg.
Dan Hansen ønskede ikke genvalg. Ove Jørgensen
blev valgt som revisor.
Allan Tirsgaard blev valgt til revisor suppleant.

8. Eventuelt
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John Olesen, leder af K-afdelingen, kvitterede for et
godt samarbejde med bestyrelsen, hvor han og
svømmeskolelederen deltager i bestyrelsesmøder
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