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1. Valg af dirigent og to stemmetællere.
2. Formanden  aflægger beretning om virksomheden.
3. Kassereren aflægger  regnskab.
4. Kontingent 2019-2020.
5. Indkommende forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Valg af formand der vælges for et år.

På valg er: Jan Clausen som ønsker genvalg

a) bestyrelsesmedlemmer der vælges for 2 år i lige år.
Stefan Frederiksen og Rikke Nielsen, der ønsker at forsætte perioden ud

b) 3 bestyrelsesmedlemmer der vælges for 2 år i ulige år.
• Camilla Egebjerg og Erling Wesselhoff som ønsker at fortsætte.
• Ketil Thor Rasmussen ønsker ikke genvalg.
• Et nyt bestyrelsesmedlem skal vælges.

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 :

• 2018 har været et år med mange kontraster. 

• Vi har brugt meget tid og mange kræfter til at forberede os til den nye 
svømmehal. 2018 har været…….

• 5 udsættelser af indvielse som endelig blev i oktober 2018

• Aflysning af Vordingborg open

• Aflysning af 2 Østdanske mesterskaber

• Aflysning af svømmeklubbens jubilæum

• Ingen kommunikation med daværende Direktør på DGI Panteren 
var mulig…….

til at vi i dag har…..  
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Formandens beretning :

• Åben og imødekommende kommunikation med direktør Bjarne 
Malmros på Panteren

• Stort set ”alt kan lade sig gøre” hos Bjarne og Egon

• Svømmeklubbens flag i flagstængerne foran Vandhuset 

• Svømmeklubbens logo i svømmehallen

• Skabe stilles gratis til rådighed i foreningszonen

• Rekvisitrum til svømmeklubbens materialer stilles til rådighed

• Svømmeklub stand foyeren 

• Plads til sponsorplakat

• God aftale omkring stævner  der tilgodeser både DGI Panteren og 
Vordingborg Svømmeklub osv, osv…….

33 % medlemsfremgang i efteråret 2018!   (fra 375 til >500 medlemmer)
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Arrangementer  VSK i 2018: 

• 1 fastelavns arrangement 

• 1 sponsorstævne  

• 2 diplomstævner

• 1  klubmesterskab over 2 dage

• Vilde vulkaner 

• Aquacamp i uge 32 i samarbejde med dansk svømmeunion / Rema 1000 (42 deltag.)

• Åbent vand stævne på Havnens dag 2018   

• Træningslejr i Vordingborg

• Intro uge i vandhuset med gratis svømning til byens borgere

• Træningslejr i Maribo / Vordingborg 

• Kravtids og julestævne i den nye svømmehal

• 1 julearrangement



Vi har deltaget i et række invitationsstævne:

Foråret 2018:
• Sydbank Cup i Næstved
• Storebælts Cup i Korsør
• Gentofte Open 
• A6 Cup i Jyllinge

Efteråret 2018 :
• Ringsted Cup
• GTI Cup i Greve
• Medaljestævne i Korsør (kun elite 2 og aspirant)
• Køge Open.

Mange flotte resultater og medaljer til vores svømmere.
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Årets Svømmeresultater 1/3: 

Resultaterne beskrives bedst med, hvad vi trods klubbens størrelse, har opnået af 
kravtider og dermed deltagelse i div. Mesterskaber i 2018

1.halvår:

• Vi havde 3 svømmere med til DM årgang kortbane på Fyn i februar (Freja S., Gustav 
og Magnus)

• Øst junior/senior langbane i april: 2 svømmere med (Jacob og Jonathan F.K.J)

• DM årgang langbane Bellahøj i juni, 1 svømmer. Freja S, kom i B-finalen på 200 bryst.

• DM junior langbane i juli i Ålborg. 1 svømmer – Jonathan F.K.J. 

Tillykke til dem alle!



Årets Svømmeresultater 2/3: 

2. halvår:

• Regionsmesterskaberne i oktober. 4 svømmere med til børnestævnet i Herlufsholm 
(Mille-Mai, Malou, Silje og William) og 5 med til årgangsstævnet i Næstved (Gustav, 
Rasmus, Amanda, Laura og Signe G.)

• Østdanske junior/senior i Nordsjælland: 4 svømmere (Jacob, Jonathan, Magnus og 
Freja S, samt vores 4 store piger stillede op i holdkap)

• DM kortbane i Vejle november. Freja S. fik kravtid trods hun kun er årgangssvømmer 
og deltog i 3 løb. Vi stillede samtidig med de store piger op i 2 holdkapløb.

• DM junior kortbane i Esbjerg i november. Magnus, Jonathan F.K.J og Freja S. 

• Helle Rasmussen blev østdansk mester i åbent vand 3 km for masters i hendes 
aldersgruppe.

Tillykke til dem alle!
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Årets Svømmeresultater 3/3: 

Flere af vores meget gamle klubrekorder er faldet i 2018.

• Freja Søndergaard har taget mange rekorder på både årgang, junior og seniorlisterne, 
stort set rent bord i brystsvømning!

• Freja Petersen fik endelig slået Rikke Stærs gamle rekorder på 50 fri fra 1989, samt 100 
medley.

• De store piger (Freja S, Freja P. Maya og Lea, har tager klubrekorderne i 4x50 medley 
og 4 x 100 fri, så turen til DM var givet godt ud.

• De små piger (Amanda, Signe, Silja og Freja) har tager det tilsvarende rekorder for 
årgangssvømmerne samt også 4 x 50 fri.

• På mix siden, så kom der nye klubrekorder på 4 x 50 holdmedley for både senior og 
årgangssvømmere til Køge Open.

Tillykke til dem alle!



Eliten 2018:

• Ny cheftræner = ny struktur = mere seriøsitet og virkelig gode resultater på 
baggrund af flotte resultater under Duus.

• Elite1 og 2 blev slået sammen med aspirant. Det har betydet samling af større 
årgangsgrupper og for første gang i lang tid.

• Vi deltager nu også i mix holdkap for de små årgange (2 piger og 2 drenge). 

• Øget konkurrence mellem svømmerne og større motivation og glæde ved at 
komme til træning med jævnaldrende. 

• Større vidensdeling mellem trænerne.

• Træningslejr hjemme og i Maribo. Stor succes begge gange, selvom vi blev 
brændt af ved færdiggørelsen af vandhuset. 

Eliten ser en spændende fremtid i møde!  



Eliten 2018:

• Flere børnesvømmere i top 30 i Danmark på både korte og lange distancer

• Netop opstartet “talent udviklingsprojektet” under Vordingborg kommune med 
William, Amanda, Mille Mai og Silje. Rigtig god tilgang fra DGI huset, seriøsitet og 
god struktur.

• Med i Dansk Svømmeunions samarbejde med Køge Svømmeklub om at skabe flere 
dygtige svømmere på junior/senior niveau. Vi har haft årgangssvømmere i Køge og 
Bellahøj til fællestræninger. Elite2 var til træning i HG. Langsigtet strategi om 
fastholdelse i de lokale svømmeklubber.

• Køge Open med 27 svømmere! Mange hurtige tider, men også mange gode erfaringer 
for de yngre svømmere, der for første gang prøvede at stå “på den store scene”.

Eliten ser en spændende fremtid i møde!  



Åbent Vand:

• Jan Nielsen og Helle Rasmussen været meget aktive i forbindelse med Åbent Vand og 
opnået mange flotte resultater. Rikke Gry Nielsen har været med her.

• Der skal også her bemærkes at Jan, Helle og Rikke stod for 
planlægning/gennemførelse af Åbent Vand stævne i forbindelse med havnens dag.

Et lille godt stævne – måske vi igen skal vise flaget også der – tak til alle 3.

• VSK arbejder i øjeblikket med få en åbent vand bane i Nordhavnen, startende ved 
roklubben. I samarbejde med Kaj Aagaard, Roklubben og havneudvalget forsøger vi 
at få de endelige tilladelser fra kystdirektoratet, så vi kan få det hele etableret. 
Svømmeklubben arbejder desuden med roklubben om muligheden for at svømmerne 
kan bruge roklubbens bade faciliteter.

Nye aktiviteter!



Forældre opbakningen har været rigtig god igen i år:

• Hjælpsomheden er stor  og mange er altid friske til at give en hånd med ved klubbens 
arrangementer, bage en kage, passe kiosk osv. Tak for det!

Officials: 

• Vi har også fået en del nye tidtagere, 1 ny ledende tidtager og 1 ny stævnesekretær, 
men desværre er det stadig svært at få forældre til at tage officials kurser når det ikke 
foregår i klubben.

• Det gjorde at vi måtte begrænse antal starter til regionsmesterskabet for 
børnesvømmere, da vi ikke kunne stille det krævede antal officials. 

• Vi har nu faciliteterne til selv at lægge hus til kurserne. VSK’s krav til at forældrene  
bidrager vil blive kraftigere håndhævet i det nye år!

• Selvom vi har mange der stiller op som officials, skal vi altid have uddannet nye 
officials for at blive ved med at have nok til alle stævner, nu hvor Elite afdelingen er i 
fremdrift.

En hjælp til klubben er en hjælp til dit barn!  



Sponsor opbakning:

Året største sponsorer har været.

• DGI Huset Pateren

• Rema 1000 i Stensved 

• Mobilreklame

• Derudover har vi rigtig mange lokale mindre sponsorer der var gavmilde igen i 2018. 
Vi har i alt omkring 200 sponsorer.

• Desværre kom vi aldrig til enighed med Møns Bank så samarbejdet er ophørt.

Stor tak til alle Sponsorer!



Næste sæsons fokus områder og visioner:

• Opretholde det gode samarbejde med både Egon og Bjarne 

• Fortsætte det nære samarbejde med Kultur og Fritid

• Holde den gode kontakt til Panterkomiteen

• Fortsætte samarbejdet med idrætsrådet

• Tilbyde os til flere mesterskaber når hallen er klar til det.

• Vi skal være bedre til at markedsføre os

• Udnytte mulighederne i vandhuset

• Styrke Tri-hold, Voksenundervisning og vandskræk

• Aqua Board træning 

• Babysvømning med varmt vand

• Børnesvømning med varmt vand osv, osv……

Vi ser en klub i fremdrift der vil have flere borgere i vandet!
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Saldobalance - Vordingborg Svømmeklub
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018

INDTÆGTER 2018 Budget 2019 2017

1000 Kontingent holdtilmelding 594.465,69 630.000,00

Kontingenter total 713.292,39 749.909,70 675.216,00

1100 Medlemstilskud (kommunen) 105.878,30 105.878,30

1110 Øvrig støtte/tilskud 13.484,85 10.000,00

Tilskud total 119.363,15 115.878,30 145.055,36

1300 Salg af svømmeartikler/ klubtøj 4.698,00 4.698,00

1350

Salg af arbejdskraft fra 

konkurrencesvømmere 25.200,00 25.200,00

Anonnce/Reklameindtægter total 29.898,00 29.898,00 33.824,00

SPONSORINDTÆGTER
Sponsorindtægter total 59.725,00 65.000,00 73.269,00

Indtægter total 922.278,54 960.686,00 913.732,28

UDGIFTER
2000 Løn - am-grundlag 499.279,84 550.000,00

Omkostningsgodtgørelse total 566.071,07 616.791,23 567.061,76

UDGIFTER UDVALG
2509 Livredder timer/leje af hal 52.900,00 85.000,00

Udgifter udvalg total 172.035,91 204.135,91 134.778,56

3050 Klubmodul /Hjemmeside 13.356,56 15.000,00

Adminstrationsudgifter total 23.875,86 23.865,88 26.009,61

STÆVNER
Stævner total 135.541,50 135.541,50 159.900,49

Finansielle poster total -4.286,56 -4.286,56 -3.573,19

UDGIFTER I ALT -901.810,90 976.047,96 -891.263,61

DRIFTEN TOTAL 20.467,64 -15.361,96 22.468,67
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Kontingentstigninger for sæson 2019 – 2020 :

Kontingent             sæson 2017/2018:                                     Nyt Kontingent 2018/ 2019 

Elitehold 1 1.480 kr. pr. halvår                         1.510kr. pr. halvår 
Elitehold  2 1.090 kr. pr. halvår                                                       1.120 kr. pr. halvår 
Aspirant hold           930 kr. pr. halvår                                                       950 kr. pr. halvår   
Masterhold 940 kr. pr. halvår                                                         960 kr. pr. halvår
Leg og plask 640 kr. pr. halvår                                                       660 kr. pr. halvår
Begynder 640 kr. pr. halvår                                                         660 kr. pr. halvår    
Let øvede 640 kr. pr. halvår                                                         660 kr. pr. halvår       
Øvede 640 kr. pr. halvår                                                       660 kr. pr. halvår
Vandgym. 610 kr. pr. halvår                                                         630 kr. pr. halvår
Motion 610 kr. pr. halvår                                                         630 kr. pr. halvår
Voksenundervisn. 640 kr. pr. halvår                                                         660 kr. pr. halvår
Teen – Hold              790 kr. pr. halvår                                                         810 kr. pr. halvår
Triatlon - Hold         1040 kr. pr. halvår                                                      1.070 kr. pr. halvår

VSK vedtægter  §5. Kontingentet forhøjes hvert år efter pristalsindekset og afrundes op til hele 10 kr.
Prisindex 2018 : ~2,0%
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrugerpriser/nettoprisindeks
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7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
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9. valg af 1 revisorsuppleant
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Mødet er hævet, vi takker for god ro og orden!


