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     Vordingborg Svømmeklub 

Referat generalforsamling d 22 Januar 2019 

Generalforsamling lovligt indvarslet jf vedtægterne 

1. Lars Mejer Frederiksen blev valgt som dirigent. Jan Nielsen og Helle Rasmussen valgt som 
stemmetællere. Til stede varr 16 stemmeberettigede. 

2. Formanden aflagde beretning, som kan ses særskilt. Kommentarer til beretningen var oppe og 
vende. Bl.a. om  
1) Hvad gør Svømmeklubben for at presse på over for at få udbedret fejl og mangler i DGI huset. 
Formanden fortæller at vi indtil videre har informeret DGI huset om disse fejl og mangler, men har 
givet dem plads til at få styr på de mange fejl/mangler selv. Det vil dog blive lagt yderligere pres på 
da issær bruserne stadig virker meget tilfældigt. 
2) Er Svømmeklubben er i direkte konkurrence med DGI huset på svømmehold. Formanden nævner 
at klubben har overlappende hold, så som babysvømning, men DGI udbyder deres hold om 
formiddagen hvor svømmeklubben ikke har svømmehold. Det er god dialog med DGI huset Egon og 
Bjarne.  
Formandens beretning er godkendt med 16 stemmer for og 0 stemmer imod. 

3. Kasseren fremlagde regnskab, som kan ses særskilt. Regnskabet var til orientering. Kasseren 
fremlagde til orientering foreløbigt budget for 2019. Kommentarer til budgettet var oppe og vende. 
Bl.a. bekymringer for den nedadgående sponsorindtægt til Eliteafdelingen, hvor ønske om 
sponsorworkshop, med bestyrelse og medlemmer, blev foreslået. Workshop bliver vendt på 
kommende bestyrelsesmøde hvor dato bliver foreslået. 

4. Kontigent 2019/2020 er et orienteringspunkt, da kontigentet hæves efter vedtægterne og afrundes 
til nærmeste hele 10’er. Kontingent 2019/2020 ses særskildt på vores hjemmeside. 

5. Indkommende forslag. Der var ingen indkommende forslag. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a. Jan Clausen vælges som formand for 1 år, med 16 for og 0 imod. 
b. Stefan Frederiksen og Rikke Nielsen er på valg i lige år, og fortsætter derfor perioden ud. 
c. Henrik Krog, Camilla Nordhald og Erling Wesselhoff vælges for 2 år i ulige år, med 16 for og 

0 imod. 
7. Anja Wesselhoff og Anne Morgenstjerne vælges som suppleanter til bestyrelsen, med 16 for og 0 

imod. 
8. Scott Jørgensen vælges som revisor, med 16 for og 0 imod. 
9. Der er ingen opstillede som revisorsuppleant. 
10. Eventuelt 

a. Som kommentar nævnes, at eliteafdelingen bør fremstå mere professionel og ensartet når 
svømmerne er til stævne og når de får taget billeder der ligges ud offentligt. Det omhandler 
primært at bruge deres ensartede klubtøj i disse situationer. Ligeledes, at forældre kan 
købe klubtøj med svømmeklubbens logo og farver, til brug ved stævner. 
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b. Ang. Sponsorstævne kommenteres, at eliteafdelingen skal være for alle og at man ikke skal 
belønnes økonomisk ud fra indsamlede beløb, men ud fra den indsats man har ydet under 
indsamlingen. 

c. Det spørges ind til hvad det nye Odendo tilbud er som optræder på svømmeklubbens 
facebookside. Odendo er en sponsor der har fået adgang til at lave aktioner på Vordingborg 
Svømmeklubs facebookside, svømmeklubben modtager derved 5.000kr i sponsorat samt et 
procentvis tilskud for alt salg som Odendo opnår. Det er en aftale på prøve og vi kan til en 
hver tid afbryde sammenarbejdet. 

Referat Erling Wesselhoff 

 

Godkendt 23. januar 2019 

 

Lars Mejer Frederiksen 

Dirrigent 


