Referat: Generalforsamling Roskilde Svømning
Dato: Den 11. maj 2021 Ved Maglegårdsbadet.

Formand Kristian Isaksen bød velkommen til generalforsamlingen

Punkt 1:
Nikolaj Larsen blev valgt som dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt. Der var mødt 9 personer med stemmeret.
Fra en deltager af generalforsamlingen blev det bemærket, at der på Roskilde Svømnings
hjemmeside mangler regnskab og budget, som skal være tilgængeligt 7 dage før
generalforsamling.
Generalforsamlingen vedrører året 2020, det vil sige, at medlemmer på det tidspunkt er
stemmeberettigede. Årsagen til den sene afholdelse af generalforsamling skyldes, at den
oprindeligt planlagte generalforsamling i marts måned på grund af COVID-19 måtte udskydes.
Anne De Maeyer Sørensen blev valgt som referent.

Punkt 2:
Beretning fra Bestyrelsen. Anne De Maeyer Sørensen aflagde bestyrelsen beretning.
Der var opbakning til bestyrelsen ønske om fremover at undersøge muligheder for at rumme
forskellige former for vandaktivitet ud over svømning.
Ligeledes kom der var en deltager opfordring til at forbedre tilbud til ungdomsmedlemmer, der
gerne vil have struktureret svømmetræning uden konkurrence.

Punkt 3:
Regnskab Det reviderede regnskab blev fremlagt af Maibrit Johansen, som ender med et resultat
for 2020 på +1.705 kr. I årets regnskab er der ekstraordinære indtægter som følge af refusion og
tilsvarende et punkt, ekstraordinære udgifter, som er midler hensat til at kompensere
medlemmerne.
Den faldende indtjening skyldes færre medlemmer. Bestyrelsens vurdering er, at det i høj grad
skyldes usikkerhed i forbindelse med COVID-19. Der blev spurgt ind til mulige indtægtskilder ud
over kontingent og kommunalt tilskud. Der er mulighed for indtjening ved afholdelse af stævner
og andre aktiviteter.

Punkt 4:
Bestyrelsen foreslår §12 ændret, som det fremgår herunder. Der er fremsendt 2 forslag, som skal
behandles i prioriteret rækkefølge – Hvis forslag 1 stemmes igennem, udgår forslag 2.
Nuværende ordlyd:
§ 12 Beslutninger Vedtagelse af beslutninger i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen
stemmer herfor. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt. Formanden
skal være det ene medlem, og i formandens fravær skal kassereren være til stede.
Forslag 1 (1. prioritet)
§ 12 Beslutninger Vedtagelse af beslutninger i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen
stemmer herfor. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt. Formanden
skal være det ene medlem, og i formandens fravær skal kassereren være til stede.
Bestyrelsen har mulighed for at give kontingentrabat i forbindelse med kampagner eller lign.
Rabatten kan ikke gives til enkeltpersoner, men kun pr hold i forbindelse med eventuelle
nedlukninger eller lignende. Derudover kan bestyrelsen give rabat til nuværende medlemmer i
forbindelse med sæsonstart.
Forslag 2 (2. prioritet, hvis prioritet 1 ikke er mulig)
§ 12 Beslutninger Vedtagelse af beslutninger i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen
stemmer herfor. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt. Formanden
skal være det ene medlem, og i formandens fravær skal kassereren være til stede.
Bestyrelsen har mulighed for at give kontingentrabat på op til 15% i forbindelse med kampagner
eller lign. Rabatten kan ikke gives til enkeltpersoner, men kun pr hold i forbindelse med eventuelle
nedlukninger eller lignende. Derudover kan bestyrelsen give rabat på op til 15% til nuværende
medlemmer i forbindelse med sæsonstart.
Forslag 1 vedtages, samtidig med at det understreges, at:
Alle hold ikke nødvendigvis opnår samme rabat
Alle svømmere på samme hold skal have den samme rabat
Forslag 2 udgår

Punkt 5:
Budgetfremlæggelse Budget for 2021 blev fremlagt af Maibrit Johansen.

Det blev påpeget, at indtægtssiden (og lønomkostningen) er væsentligt øget, og det efterspørges,
hvordan det kan opnås. Bestyrelsen arbejder med følgende emner:
Øget vandtid (den nye svømmehal åbner)
Nye hold og nye typer hold
Øget aktiviteter feks aqua camp
Vinde ”COVID-19”-tabte medlemmer tilbage – samt tiltrække nye medlemmer
Der udtrykkes bekymring for den forventede øgede indtægt og den forventede øgede
lønomkostning. Det bemærkes, at der er en sammenhæng mellem lønudgift og indtægter, da
lønudgiften vil blive lavere, hvis der er færre medlemmer (og dermed færre hold).

Punkt 6:
Valg til bestyrelsen Anne Jørgensen, Nicolaj Larsen og Anne De Maeyer Sørensen er på valg og
genopstiller. De vælges for en 2-årig periode.
Der er valg til suppleantposten. Steven Skyt og Tina Friis genopstiller. De vælges begge for 1 år.

Punkt 7: Eventuelt
Der kom et forslag om at profilere klubben for eksempel ved sommerkampagne eller på anden vis,
så Roskilde Svømnings tilbud bliver mere kendte. Et input som alle deltagere tog positivt i mod.

