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Dagsorden for generalforsamling 4-02-2016: 
 

1. Valg af dirigent og to stemmetællere. 
2. Formanden  aflægger beretning om virksomheden. 
3. Kassereren aflægger  regnskab. 
4. Kontingent 2016. 
5. Indkommende forslag. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 
  Valg af formand der vælges for et år: 
  På valg er Morten Krogh Brønnicke som ikke ønsker genvalg 
 
  Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
                 a) 2 bestyrelsesmedlemmer der vælges for 2 år i lige år. 
  På valg er Jan Clausen og Rikke Nielsen der ønsker genvalg 
 
                                     b) To bestyrelsesmedlem der vælges for 1 år. 
   
 
   
   
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
8. valg af 1 revisor 
9. valg af 1 revisorsuppleant 
10. Eventuelt. 
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Formandens beretning 1/6: 
 

Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til at kigge tilbage på året 2015, samt første 
måned af 2016.  
Der er afholdt 9 bestyrelses møder.   

Daglig god dialog med svømmehallens personale i DGI Huset Panteren. 

Møder med div. grupper fra Kommunen og panter-komiteen angående ny svømmehal.  

Vi har været aktive omkring Skolereformen. Prøvet om klubben sammen med lærerne kunne stå for 
svømmeundervisningen i skolen, og har haft div. møder med DGI og Dansk Svømmeunion. 

1 sponsorstævne   

2 diplomstævner   

1 julearrangement (med ca. 200 deltager )  
1 fastelavn arrangement – 
1 Vordingborg Nordea Cup ” (med over 600 starter ”hvor KIF udvalgets Formanden Eva Sommer- Madsen 
holdt åbningstale) 
 Sommersjov i uge 32 (Som var hurtigt udsolgt)  
1 klubmesterskab   
1 stk. træningslejr i Maribo  
1 stk. træningslejr i Hjørring,  
2 stk. DGI stævner  
Vilde vulkaner  
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Derudover har vi aktivt deltaget omkring Nyt Vandhus på Panteren, som er sendt i udbud. Vi har været 

med i alle de grupper, som kan påvirke politikerne til et nyt vandhus med 50 meter bassin. Grupper som 

IPS, Facebook og Vordingborg idrætsråd og folkeoplysningsrådet. Dette er gjort ved fremmøde til diverse 

møder og høringer. Når man kigger 3 år tilbage og vi stod over for en renovering af den gamle hal, må 

man sige at vi ikke fik det bedste med 50m, men det næst bedste: 25m med 10 baner og at den skal leve 

op til Finas krav for 25 meter konkurrence. 

 

Bestyrelsen indkaldte til strategi møde lørdag d.20-2-2015 på Panteren hvor vi havde inviteret sport-chef 

Henning Østergaard, daværende chef træner Jonas Dideriksen, samt tidligere elite-svømmer og træner 

Sandra Semberlund som pt. er træner i Hovedstadens svømmeklub. På mødet gennemgik vi et helt nyt 

svømmeskole koncept, som vi fik startet op efter sommerferien med stor succes. Derudover omdøbte vi 

vores konkurrencehold, så de nu hedder elite hold 1 til 4. Der blev også snakket om at den enkelte træner 

/ leder i hele klubben skulle have større ansvar, som rækker ud over deres eget hold. De skal fører en 

bredere dialog med hinanden for at gøre klubben mere dynamisk. 
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Svømmeskoletræningen som foregår samtidig med offentlig åbningstid går stadig rigtig godt og det 
samarbejde vi har med halpersonalet omkring dette er bare super godt. Dette er stadig vejen frem. 

Der skal dog siges at de tidlige børnehold fra kl.15:30 er berørt af heldagsskolen, ved at der er ledige 
pladser som vi ikke har haft før. En løsning kan være at man fik lavet et samarbejde med SFO’erne 
omkring noget aktivitet i vand. 

 

Synlighed:  

 

Igen i år har vi haft fokus på synlighed af bestyrelsen i svømmehallen så alle, der må have brug for det, 
kan komme i kontakt med os hurtigt, og evt. problemer kan blive løst med det samme.  

Synlighed af bestyrelsen i kommunalt regi, så vi kan få indflydelse på beslutninger og gøre klart at vi er 
her for at gøre en forskel, over for Vordingborg kommune. 

Michael Bitsch-Olsen er blevet genvalgt i folkeoplysningsrådet og formand Morten Brønnicke er valgt 
som næstformand i Vordingborg idrætsråds bestyrelse. 
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 Samtidig med at der blev ansat nye trænere i eliteafdelingen blev der også ansat en konsulent i 
afdelingen. Han skulle kigge på svømmerne og sparre med trænerne, så de kunne trække på hans 
erfaring. Desværre blev han nød til at stoppe pga. personlige årsager. Vi ønsker vores tidligere 
elitetrænere held og lykke med deres uddannelser og nye udfordringer.  
 
Masters var med til de danske mesterskaber i Nærum hvor det blev til, syv danske mesterskaber og en ny 
nordisk rekord sat af Helle Rasmussen, Kirsten Strange, Otto Christen og Jan Nielsen i fire gange 200 fri 
og Helle sat to danske rekorder i 1500 fri samt 200 ryg stort tillykke. 
 
Afdelingen består også af frivillige, der påtager sig opgaver.  
Der er blevet lagt ting ud til dem, hvor det bland andet kan nævnes uddannelse til officials, styring af 
stævnebetaling, træningstøj, træningslejre, kørsel, official til sponsorstævne, sommerfest, cafe, 
sommersjov. Uden alle dem/jer, vil klubben ikke kunne svømme der ud af.  
Stor tak til alle fra bestyrelsen!! 
  
 S – afdelingen har haft opstart af hel ny struktur for vores børnehold, så der er kommet færre børn på 
holdene hvilket giver mere kvalitet i undervisning. Samtidig er der kommet mere fokus på at deltage i 
stævner, for at synliggøre svømning som en god og sund sport med masser af fælleskab, kammeratskab 
og godt humør. 
Inden sommerferien kørte vi 3 uger med livredning på alle svømmeskolens hold, hvor vi fik støtte til fra 
Trygfonden, der sponsorerede malerbøger med de 5 baderåd. 
Det gør vi igen i år. 
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Sommersjov i uge 32 var hurtigt udsolgt. Det blev en stor succes og med mange glade og meget trætte 
børn. For at kunne gøre dette igen i år kræver det, at flere vil lave et stykke frivilligt arbejde og hjælper til. 
Der skal bruges flere frivillige voksne til at være der i løbet af hele ugen. 
 

 

I årets løb har vi modtaget støtte fra Nodea fonden til vores fælles træningslejr. Dette har gjort rigtig 
mange børn glade. Stor tak. 

Årets Vordingborg Nordea cup bød på ikke mindre end 600 starter. Og mange flere klubber ville gerne 
have været med, så det må siges at have været en stor succes. Vi ser nu på mulighederne for at udvide, så 
det måske kunne blive over to dage samt el-tid. 

Så har klubben fået uddannet en overdommer i Henning Østergaard Nielsen stor tillykke og godt gået. 

Sponsor – udvalget har knoklet hårdt i år og fået en masse penge, gaver, frugt og meget andet. Dette har 
gjort at både konkurrence børnene og skolebørnene har fået glæde af dette.  

Vi har investeret i nyt sponsor koncept til klubben og et nyt musik anlæg. 

Vi har haft fokus på økonomien, det kommer Mette ind på i regnskabet. 
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Åbenhed:  

Alle referater ligger på klubbens hjemmeside.  

Svar tid på mails er typisk samme dag, eller senest indenfor et par dage.  

Desuden er vi meget åbne over for ideer og tiltag som kommunen, forældre, svømmere, trænere og alle 
andre måtte komme med. For at få en komplet klub er det vigtigt, at alle kommer med ideer og også 
konstruktiv kritik. Det er den eneste måde at blive bedre på.  

  

Målsætningen for 2016:  

Arbejde på ny svømmehal.  

Samarbejde med i DGI Huset Panteren og Kommune. 

Uddannelse af trænere . 

Styrke sponsor plejen.  

Fortsætte med Sommersjov . 

Fortsætte med Vordingborg Nordea Cup. 

Styrke forældre hjælpen i E-afdeling . 

Til sidst vil jeg sige rigtig mange tak til alle, for 4 lærerige år som formand. Det har været utrolig sjov og 
spændende. 

Jeg ønsker den nye bestyrelse alt det bedste  ”hvor der er vilje er der vej” 
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Bestyrelsens forslag til kontigentstigninger for sæson 2016 – 2017 : 
 

1. Kontingent sæson 2015/2016:                                                                       Nyt Kontingent 2016/ 2017 
  

Elitehold  1              1.415 kr. pr. halvår                                                        1430 kr. pr. halvår  
Elitehold  2             1.035 kr. pr. halvår                                                        1045 kr. pr. halvår           
Elitehold  3               790 kr. pr. halvår                                                         800 kr. pr. halvår  
Elitehold  4               790 kr. pr. halvår                                                        800 kr. pr. halvår 
Masterhold               890 kr. pr. halvår                                                        900 kr. pr. halvår 
Leg og plask              595 kr. pr. halvår                                                        605 kr. pr. halvår 
Begynder                   595 kr. pr. halvår                                                        605 kr. pr. halvår     
Let øvede                   595 kr. pr. halvår                                                        605 kr. pr. halvår        
Øvede                        595 kr. pr. halvår                                                        605 kr. pr. halvår 
Vandgym.                  565 kr. pr. halvår                                                        575 kr. pr. halvår 
Aqua Fitness             565 kr. pr. halvår                                                        575 kr. pr. halvår 
Motion                       565 kr. pr. halvår                                                        575 kr. pr. halvår 
Voksenundervisn.    595kr. pr. halvår                                                         605kr. pr. halvår 
Teen – Hold                                                                                                   600kr. pr. halvår 
Triatlon - Hold                                                                                              600kr. pr. halvår 
Crawl - Hold                                                                                                  775kr. pr. halvår 
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Mødet er hævet, vi takker for god ro og orden! 

 


