Ordinær generalforsamling 26. marts 2015
Referent: Maibrit Johansen
Fremmødte: 17
Stemmeberettiget: 14

Formanden bød velkommen

1 Valg af dirigent
Anne Jørgensen blev indstillet og valgt til dirigent
Anne takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt varslet. Indkaldelsen har
ligget på hjemmesiden med den varslet indkaldelsesfrist på mindst 14 dage.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning:
Vi har i 2014 set en stærk udvikling af stort set alle vore aktiviteter og vi ønsker at fortsætte denne
udvikling for at kunne ruste klubben til fremtiden der er meget lys med udsigten til nye faciliteter og
dermed plads til endnu flere aktiviteter.
Økonomisk årsresultat:
Årets resultat viser et forventet underskud på 124.579 Kr som anført i regnskabet. Resultatet anses for for
at være dårligere end forventet da det det sidste år var et klart fokus punkt at vores aktiviteter skal
balancere. Vi satser fortsat massivt på udvikling af kvaliteten i alle vores aktiviteter med målsætningen at
udvikle klubben til landets bedste klub, målt på kvalitet i undervisningen, klubmiljø og sportslige resultater
Konkurrenceafdeling:
Vi kan kigge tilbage på et år hvor klubbens K-svømmere er trådt et niveau op og har leveret endnu bedre
resultater end året før.
En måde at se det på er FINA point. Her har både klubben top10 og top 20 rykket sig 46 point i gennemsnit
på et år.
Det svarer til en forbedring for drenge fra 1.02.3 i 100 fri til 59.9.
En anden måde er klubrekorder som der er blevet sat så mange af, at det ikke er relevant at nævne dem
alle her.
Til mesterskaberne har vi på årgangssiden været i top10 i Danmark målt på antal deltagere og vi har
svømmere som er med helt fremme omkring medaljerne.

På junior og seniorsiden er vi også ved at komme med.
Primært med Magnus Andersen som har været i finaler til DM og taget medaljer til østdanske
mesterskaber.
Vi har også sagt goddag til en lind strøm af debutanter til østdanske og danske mesterskaber og vi har
endnu en god flok der står klar til at træde ind på mesterskabsscenen de næste år.
Som et nyt tiltag har også været en satsning på åben vands svømning i år. Det har givet nogle af vores
svømmere en ny vinkel på deres svømning. I samarbejde med Tri-klubben har vi haft træninger i åben vand
gennem Cool Kona projektet og klubben har været repræsenteret ret stærkt ved en del OW stævner over
sæsonen.
Herunder Nordiske og Danske mesterskaber hvor Magnus hentede medaljer og en dansk mesterskabstitel.
I det daglige arbejde, ligger de største ændringer omkring C-hold hvor Mie er kommet ind som ny træner og
vi har fået tilført en masse nye svømmere i løbet af året.
Det har til tider været lidt en kamp at få det hele til at fungere med nye trænere og svømmere men her i
den sidste halvdel af sæsonen har vi en konkurrence afdeling som kører godt og er i konstant udvikling.
Babysvømning:
Vi har i 2014 føjet nye instruktører til undervisningen og vi har gennem sæsonen set en god udvikling, højt
fagligt niveau og glade babyer.
Motionssvømning:
På vores motionshold har vi en stærk kerne af trofaste medlemmer der udgør en solid stamme i vores klub
der trofast kommer år efter år, med stor entusiasme.
Svømmeskolen:
I svømmeskolen har vi i 2014 lagt en masse kræfter i en ny struktur der har inkluderet Mads Claussen og
Kenneth Nielsen fra konkurrence afdelingen, der har lagt mange kræfter i at organisere og løfte det faglige
niveau. Hertil kommer at vi har haft ansat en såkaldt Deckmanager eller supervisor der på alle hold skal
sikre kvalitet og kontinuitet. Vi er kommet rigtigt langt og vi har store forventninger til udviklingen af
modellen til næste år.
Hertil kommer at vi har haft Anne Jørgensen på opgaven at forbedre vores kommunikation til vores
medlemmer og her har vi også fået rigtig god feedback for den professionelle tilbagemelding som vores
medlemmer får.
Faciliteter
Året har også været skelsættende da det i 2014 er besluttet at Roskilde skal have et 50 meter bassin i den
ny svømmehal der skal bygges i 2017. Dette var ikke sket hvis Henrik Påske med bestyrelsen i ryggen, havde
hjulpet politikerne i Roskilde til at have de rigtige argumenter og holdninger til Idræt. Dette tiltag bliver en
stor udfordring i de kommende år hvor vi skal ruste os til en klub i en helt anden størrelse.
Som afslutning på et hæsblæsende 2014 skal det også nævnes at vi har fået en aftale i hus der giver os
råderet over et klubhus. Dette har været et mål for bestyrelsen i ca. 40 år og det er derfor fantastisk at

dette falder sammen med et 50 m bassin. Vi håber at disse faciliteter vil skabe rammerne for visionen om
den bedste svømmeklub i Danmark og en masse glade medlemmer på alle niveauer.

På bestyrelsens vegne
Jeppe Palmqvist
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Maibrit fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet viser et underskud på 124.579, hvilket ikke helt
svarer til bestyrelsens forventninger for året. Der var forventet et mindre underskud. Der er satset på
konkurrencetrænere samt uddannelse af svømmeinstruktører i svømmeskolen. Vores likvider er sat i
stabile pengeinstitutter fordelt på et par banken.
Der vil fortsat være fokus på uddannelse af instruktører og trænere således at vi kan bibeholde vores
niveau både i konkurrence afdelingen men ligeledes i svømmeskolen. Vi satser stærkt på at være den
bedste svømmeklub i Roskilde, så vi er klar til udfordringerne med den nye svømmehal.
Der var ingen yderligere kommentarer til regnskabet som blev vedtaget.

4 Behandling af forslag
Der var ikke stillet nogen forslag til generalforsamlingen.

5. fastsættelse af kontingenter
Anne fremlagde bestyrelsens forslag til kontingent stigningerne som er vedhæftet dette referat.
Der blev spurgt til om der var regnet på om kontingent stigningen kunne modsvare underskuddet. Dette
kunne bestyrelsen ikke bekræfte, men at det ville dække en del af det.
De foreslåede kontingenter bliver enstemmigt vedtaget.

6A Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til §5
Jeppe Palmqvist, Anne Jørgensen, Kurt Engtorp Olesen er på valg.
Jeppe Palmqvist og Anne Jørgensen modtaget genvalg for 2 år.
Kurt Engtorp Olesen ønsker ikke genvalg.

6B Valg af suppleanter
Jens Kjærrum og Michael Jørgensen blev valgt til suppleanter.

6C Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af RIR Revision P/S. Valgt enstemmigt.

7. Eventuelt
Ole fortalte om Viking Svøm, der arbejdes på fastlæggelse af en dato. Udgangspunktet er at det bliver
søndag den 9. august 2015. Der en plan A og plan B i spil afhængig af vind og vejr. Sidste år blev
arrangementet aflyst pga. kloakudslip i fjorden, derfor er der meget fokus på at Viking Svøm bliver
gennemført i år.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Jeppe rundede den officielle del af og takkede for en god aften.

Dirigent Anne Jørgensen

