Ordinær generalforsamling 10. marts 2014
Referent: Maibrit Johansen
Fremmødte: 17
Stemmeberettiget: 17
Formanden bød velkommen

1 Valg af dirigent
Anne Jørgensen blev indstillet og valgt til dirigent
Anne bad os om, inden den officielle del af generalforsamlingen startede, at vi holdt 1 minuts stilhed til ære
for tidligere formand Piet Grønlund.
Anne takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt varslet. Indkaldelsen har ligget
på hjemmesiden med den varslet indkaldelsesfrist på mindst 14 dage.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning:
Bestyrelsens beretning 2013
Roskilde svømning har i 2013 været igennem en forrygende udvikling med imponerende sportslig udvikling
og en fantastisk opbakning fra frivillige omkring klubben.
Økonomisk årsresultat:
Årets resultat viser et forventet underskud på ca. 160.000kr som anført i regnskabet. Resultatet anses for
tilfredsstillende da vi fortsat satser massivt på udvikling af kvaliteten i alle vores aktiviteter. Vi anser at
vores ledere, trænere og instruktører er fundamentet til en stærk forening, hvor frivillige støtter op og med
målsætningen udvikle klubben til en af landets bedste klubber, målt på kvalitet i undervisningen, klubmiljø,
og sportslige resultater
Antallet af medlemmer d. 31. december 2013 udgør ca. 1200 medlemmer.
Konkurrenceafdeling:
I konkurrence afdelingen har vi i 2013 set en flot udvikling i de sportslige resultater. Her skal nævnes
Magnus Andersen der ved sommerens Danske mesterskaber opnåede sølv i 1500m fri for juniorer og
samtidig samlet 4. plads for herrer. Et virkelig flot resultat.
Vi har sagt farvel til Vitalik Gaponov og efter sommerferien har vi ansat Mads Claussen om cheftræner for
konkurrence afdelingen. Vi har på kort tid virkelig set en stærk udvikling og gevinst af denne satsning i form
af medaljehøst og deltagelse ved de nationale mesterskaber på alle hold.

Det er vigtigt at pointere at vi igen i 2013 har forstærket vores sportslige profil til det måske stærkeste
trænerteam nogensinde i Roskilde Svømning. Vi har i bestyrelsen bemærket at denne satsning udover det
sportslige har betydet en øget opbakning fra frivillige og en fantastisk klubånd og stemning som vi håber at
kunne udbygge yderligere i det kommende år.
Masters
Ved de åbne danske mesterskaber for masters blev det til hele 3 danske mesterskaber til Roskilde
Svømning ved Jens Kjærum og Mogens Halby
Babysvømning:
Vi har i 2013 haft et stærkt hold undervisning til babysvømning godt hjulpet af erfarne instruktører der
gennemfører undervisningen på højt fagligt niveau. Vi har i 2013 haft problemer med lukning af
Bernadottegårdens bassin på grund af renovering midt i svømmesæsonen hvilket har været til stor
ærgrelse for bestyrelse, instruktører og ikke mindst medlemmerne.
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 sæsonen 2013 har vi endnu engang haft en meget stor tilslutning til alle vores hold og vi kan endnu
engang konstatere at vi mangler timer i svømmehallen, for at tilbyde den brede svømmeundervisning på
alle niveauer som vi i bestyrelsen kunne ønske.
Æresmedlem og leder af svømmesskolen Jens Winther har igen sat et stærkt hold af instruktører der har
medvirket til en rigtig god sæson med rigtig mange glade og dygtige børn der har lært at svømme og begå
sig i sikkert i nærheden af vand
Vikinge Svøm Roskilde
Årets arrangement var igen en kæmpe deltager succes med rekord deltagelse endnu engang med mere end
250 tilmeldte og 225 der gennemførte løbet. Derimod må vejret siges at være rekord i dårligt vejr da løbet
blev afholdt med vindstød på 15 sekundmeter og høje bølger for Roskilde fjord.
Men selv under disse forhold var Vikinge svøm arrangementet, der blev grundlagt for 5 år siden af Piet
Grønlund, en kæmpe succes.
Faciliteter
I 2013 har vi i Roskilde Svømning været meget synlige i debatten om den nye svømmehal. Vi har med
Henrik Paaske som talsmand sat et professionelt og markant aftryk på debatten om den nye svømmehal i
Roskilde. Det er vigtigt at pointere at vi som en forening drevet af frivillige, er gået forrest i debatten om en
stor svømmehal for idrætten og sundheden i Roskilde.
Beretningen ble godkendt uden bemærkninger.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Maibrit fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet viser et underskud på 153.416, hvilket svarer til
bestyrelsens forventninger for året. Fordi der er satset på konkurrencetrænere samt uddannelse af
svømmeinstruktører i svømmeskolen. Vores likvider er sat i stabile pengeinstitutter fordelt på et par
banken.
Der blev spurgt til om bestyrelsens forventninger til efterfølgende indtægter således at der ikke fortsat vil
være underskud og udhule egenkapitalen. Dette bekræftede bestyrelsen vi ligger op til kontingent
stigninger i den efterfølgende sæson. Der vil dog fortsat blive investeret i trænere således at vi kan
bibeholde vores niveau både i konkurrence afdelingen men ligeledes i svømmeskolen.
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 det ikke var procentuelt en kraftig stigning i forhold til sidste sæson og hvor længe
siden der er sket stigninger sidste?
Bestyrelsen forklarede, at vi vil investerer flere penge i svømmeskolen, således at får løftet mere klubånd
ind i foreningen.
Jens Winther fortalte, at vores vision altid har været og stadig er, at vi vil være den bedste svømmeskole i
Roskilde og omegn. Det er vi så pga. vores dygtige instruktører, men det koster investeringer i kurser samt
lønninger. Vi har ikke været gode nok til at profilere vores svømmeskole som en del af en forening. Vi har
dog i år afholdt en juleafslutning og vi tager tiltag til en sommerafslutning ved sæsonafslutning.
De foreslåede kontingenter bliver enstemmigt vedtaget.

6A Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til §5
Mads Sunesen, Henrik Paaske og Maibrit Johansen er på valg.
Henrik Paaske og Maibrit Johansen modtaget genvalg for 2 år.
Mads Sunesen ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Ole Vinjebo, som bliver valgt for 2 år.
Michael Jørgensen er på ekstraordinært valg – og Kurt Engtorp Olesen blev valgt for 1 år.

