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Formandens beretning : 
 

 

  
• 2017 I Vordingborg Svømmeklub har været et spændende år, men også et meget 

travlt år. Der har været brugt meget tid på at forberede os til vores nye tid i den nye 
svømmehal. 

 

• Desværre blev indvielsen af den nye hal udskudt flere gange og hvilket har betydet 
aflysning af flere arrangementer. 

 

• Samtidig har vi desværre haft en mindre medlemsnedgang på børnesiden, hvilket vi 
formoder er fordi flere forældre afventer åbningen af den nye hal.  

 

• Vi har i 2017 prioriteret uddannelse af trænere højt, og det vil fortsætte i 2018.  
 

• Vi opretter et nyt hold med Aqua Board træning i 2018, som har betydet at vi har 
indkøbt 10 board i 2017. 

 

• Svømmeklubben har indvilliget i at støtte åbent vand aktiviteter  økonomisk.    
 

• Ny leverandør af klub tøj og trænertøj, som kan bestilles direkte på vores 
hjemmeside under ”Shop”.  

 

  



 

  
 

Klubtøj på hjemmesiden. 

Nyt tiltag!   



 

  
 

Omega OSB11 inkl. RBD og trackstart. 

VSK ser fremad!   



Årets Svømmeresultater 1/2:  
 
Vi har igen deltaget i mange stævne. Af de mange resultater skal nævnes: 
•      Vi har 3 svømmere som har kvalificeret sig til DÅM i Odense i februar 2018  
 (Magnus, Gustav og Freja S.)  
•      1 svømmer har opnået kravtid til østdanske junior. (Jonathan F.K.J) 
•      5 svømmere deltog i regionsmesterskaberne I Næstved og Herlufsholm. 
•      Pigernes junior holdkap, sluttede sæsonen af med klubrekord på 4 x 50 holdmedley. 
 
Generelt er hele eliten rykket på resultatsiden. Vi oplever konstant udvikling og masser 
af PR til alle svømmere. Det gælder både 1 og 2 holdet. 
 
Aspirantholdets deltagelse i sæsonens sidste kravtids og julestævne.  
Rigtig flot svømning og gode takter – der er flere talenter på vej! 
  
Masters DM: 
•    1. plads 50 bryst,  Kirsten Strange 1944 i tiden 00.50.46. 
  
 
 

Tillykke til dem alle!   



Årets Svømmeresultater 2/2:  
 
Åbent vand: 
Jan Nielsen, Helle Rasmussen og Rikke Nielsen har deltaget i adskillige Åbent Vand 
stævner og opnået mange flotte placeringer. 
 
Nordiske mesterskaber i Middelfart 3 km.  
 Nordisk Mester i tiden 52,32 min Helle Rasmussen. 
 

Tillykke til dem alle!   



Ny svømmehal ”Vandhuset”: 

• Færdiggørelsen af vandhuset har været forsinket af flere gange. Nu er det 1. marts, 
hvilket vi selvfølgelig håber  vil holde. Reception og indvielse  den 1. marts. 
Forsinkelserne har medført at vi har mistet et Vordingborg open i december, Mini 
stævne i marts 2018, Øst Danske årgangs mesterskaber i april 2018. Vi har dog til 
gengæld fået lov til at afholde Øst danske senior Junior mesterskaber i oktober 2018.  

 
 

• 84%  mere bane tid i ny svømmehal til svømmeklubben er forhandlet på plads i 2017.  
 

•  Varmt vands bassin til de mindre børn er blevet en mulighed. Så vi opretter småbørns 
hold. 

 

• Forhandling om reklamer og synlighed af de enkelte klubber er til forhandling lige nu. 
 

• Vi har indvilliget i at betale differencen til startskamler for at kunne tilbyde de bedste 
forhold til nationale stævner.  

 

• Samarbejdet med halpersonalet og Egon er stadig  rigtig godt. Månedlige møder og 
fuld åbenhed fra alle sider er vejen frem. 

 

 
 

Plads til nye aktiviteter!   



Arrangementer i 2017:  
 

• 1 fastelavns arrangement  

• 1 begynderstævne i februar  som testklub for nyt koncept  

• 1 sponsorstævne   

•  Farvelstævne i den gamle hal i foråret 

• 1 stk. træningslejr i Esbjerg, 7 dage  

• 1 Lillebror lodder indsamling 

• 1 klubmesterskab med Næstved (2 dage)  

• Aquacamp i uge 31 i samarbejde med dansk svømmeunion  

• Intro til åbent vand svømning med ungdomskolen i Præstø havn (Rikke) 

• Vilde vulkaner  

• Deltagelse i Vordingborg kommunes Vand uge 2017    

• Træningslejr i Maribo, 2 dage 

• Træningslejr i Maribo, 7 dage  

• Kravtids og julestævne for både eliten og talentholdet. 

• 1 julearrangement 

 
 

Mange aktiviteter!   



Forældreopbakning: 

 

Forældre opbakningen har været rigtig god igen i år.  

• Vi skal bare stadig uddanne nye officials for at blive ved med at have nok 
officials til alle stævner. Forældrene vil gerne bakke op om det. 

• Desuden er mange altid friske til at give en hånd med ved klubbens 
arrangementer,  eller bage en kage, passe kiosk osv. 

 

 Sponsor opbakning: 

• En stor tak til Herlufsholmskovens Troldeslot som hoved sponsor 

• Møns bank er stadig vores sponsor og ideen er at vi flytter bank meget snart når 
vi er blevet enige om gebyrer osv.  

• Derudover har vi rigtig mange lokale sponsorer der var gavmilde igen i 2017. Vi 
har i alt omkring 180 sponsorer. 

  

Stor tak til dem alle!   



Næste sæsons fokus områder og visioner: 

 

• Fortsætte deltagelsen i Følgegruppen Panteren 

• Fortsætte det nære samarbejde med Kultur og Fritid 

• Holde den gode kontakt til Panterkomiteen 

• Fortsætte samarbejdet med idrætsrådet 

• Være klar og omstillings parat, når den nye hal åbner 

• Tilbyde os til flere mesterskaber 

• Udnytte muligheden for at vokse når vi får den nye hal 

• Styrke Tri-hold, Voksenundervisning og vandskræk 

• Aqua-Fitness kursus for trænere 

• Aqua Board træning (Kursus er bestilt, måtter er købt) 

• Babysvømning (Kursus er bestilt)  

 

Vi ser en klub i fremdrift!   
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Resultatopgørelse for  

01. januar – 31. december 2017 



2017 2016

INDTÆGTER
Kontingent holdtilmelding 507.743,50 549.523

Kontingent venteliste 225 450

Medlemsgebyr 13.661,00 14.431

Deltagerbetaling stævner -310 -230

Stævnepenge ifølge vedtægter 30.326,50 34.369

Deltagerbetaling for træningslejr 95.220,00 71.000

Event tilmeldinger 28.350,00 23.157

Kontingenter total 675.216,00 716.775

Medlemstilskud (kommunen) 143.747,85 109.758

Øvrig støtte/tilskud 1.307,51 36.481

Tilskud total 145.055,36 146.239

Salg af svømmeartikler/ klubtøj 17.424,00

Salg af arbejdskraft fra konkurrencesvømmere 16.400,00 25.480

ANNONCE/REKLAMEINDTÆGTER

Anonnce/Reklameindtægter total 33.824,00 25.570

SPONSORINDTÆGTER
Sponsorstævne 81.508,50 87.545

Lotteriindtægter -8.239,50 19.825

Sponsorindtægter total 73.269,00 112.370

ØVRIGE INDTÆGTER
Differencer -13.632,08

Indtægter total 913.732,28 1.000.954



UDGIFTER
Løn - am-grundlag 500.660,03 477.383

ATP bidrag 946,6 2.462

KM godtgørelse 11.012,09 4.206

Dataløn lønservice 11.736,25 13.409

AUB,AES,Barsel og Finansieringsbidrag 518,54 736

Kursus udgifter Trænere 26.655,00 29.505

Bropenge 2.045,75

Køb af trænertøj 13.487,50 8.860

Omkostningsgodtgørelse total 567.061,76 536.561

UDGIFTER UDVALG
Bestyrelse 886,7 2.778

Kursus udgifter Officials 1.975,00 790

Kontingenter 22.409,66 22.192

Præmieudgifter 1.447,50 4.768

Træningsredskaber 34.000,75 24.322

Licenser 1.080,00 520

Livredder timer/leje af hal 55.407,75

Arrangementer 11.194,95 5.619

Køb af Klubtøj 6.376,25 484

Udgifter udvalg total 134.778,56 219.150



ADMINISTRATION
Kontorartikler 2.312,65 978

Telefon/internet 2.049,25 1.916

Annoncer 1.061,25 2.164

Klubmodul /Hjemmeside 12.060,31 11.523

Affaldsgebyr 796,25

Forsikringer 1.477,00 1.473

Revisor 289

Tryksager 2.812,50

Mødeudgifter 1.623,40 660

Gaver & Blomster 1.140,00 1.344

Mindre anskaffelser 388 1.347

Adminstrationsudgifter total 26.009,61 23.100

STÆVNER
Startpenge stævner 29.750,00 42.440

Træningslejr "Elite" 130.150,49 125.178

Stævner total 159.900,49 175.991



FINASIELLE POSTER
Nets -gebyr og andre gebyrer 3.573,19 3.551

Finansielle poster total -3.573,19 -3.551

EKSTRAORDINÆRE POSTER
Ekstraordinære indtægter 60 4.290

Ekstraordinære poster total 60 4.290

UDGIFTER I ALT -891.263,61 -954.063

DRIFTEN TOTAL 22.468,67 46.890



AKTIVER

Tilgodehavender
Depositum Esbjerg 2016 38.759,50 38.760

Tilgodehavender total 38.759,50 38.760

Likvide beholdninger
Møns Bank 5.000,00 5.000

Nordea Stævnekonto 8977 239 487 60.694,74 36.563

Bank 4400 050 584 454.231,53 452.407

Likvide beholdninger total 519.926,27 493.970

AKTIVER TOTAL 558.685,77 532.730

PASSIVER

Egenkapital
Egenkapital primo 277.838,09 277.838

Årets resultat 69.359,08 196.890

Egenkapital total 347.197,17 474.729

KORTFRISTET GÆLD
Kortfristetgæld total 0

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER
Skyldig A-skat 23.941,00 11.238

Skyldig AM-bidrag -8.438,00 3.687

Skyldig ATP 662,75 757

Offentlige myndigheder total 16.165,75 15.682

ANDEN GÆLD
Skyldige Feriepenge 12.029,85 7.319

Skyldig løn -1.707,00

Anden gæld total 10.322,85 7.319

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER
Hensat til Jubilæum 35.000,00 35.000

Hensættelse ny svømmehal 150.000,00

Periodeafgrænsningsposter total 185.000,00 115.000

PASSIVER TOTAL -558.685,77 -382.730
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Kontingentstigninger for sæson 2018 – 2019 : 
 

Kontingent             sæson 2017/2018:                                     Nyt Kontingent 2018/ 2019  
    

Elitehold  1              1.450 kr. pr. halvår                                     1.480 kr. pr. halvår  
Elitehold  2             1.060 kr. pr. halvår                                                       1.090 kr. pr. halvår  
Aspirant hold           910 kr. pr. halvår                                                          930 kr. pr. halvår    
Masterhold               920 kr. pr. halvår                                                         940 kr. pr. halvår 
Leg og plask              620 kr. pr. halvår                                                         640 kr. pr. halvår 
Begynder                   620 kr. pr. halvår                                                         640 kr. pr. halvår     
Let øvede                   620 kr. pr. halvår                                                         640 kr. pr. halvår        
Øvede                        620 kr. pr. halvår                                                         640 kr. pr. halvår 
Vandgym.                  590 kr. pr. halvår                                                         610 kr. pr. halvår 
Motion                       590 kr. pr. halvår                                                         610 kr. pr. halvår 
Voksenundervisn.    620 kr. pr. halvår                                                         640 kr. pr. halvår 
Teen – Hold              770 kr. pr. halvår                                                         790 kr. pr. halvår 
Triatlon - Hold         1010 kr. pr. halvår                                                      1.040 kr. pr. halvår 
 
VSK vedtægter  §5. Kontingentet forhøjes hvert år efter pristalsindekset og afrundes op til hele 10 kr. 
Prisindex  2017 : 1,9% 
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Forslag fra Per Hansen (Far til Magnus elite 1) 
 

Forslag 1: 

Der stilles forslag om, at samtlige referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger  
offentliggøres via VSK hjemmesiden senest 5 hverdage efter bestyrelsens godkendelse af 
disse.  

Forslag 2: 

Der stilles forslag om, at punkt 9 C udgår af vedtægterne.  

Der er mange forældre der er aktive i VSK, hvad enten det er officials, bestyrelse eller 
andet. Der virker derfor urimeligt og ulogisk, at det alene er bestyrelsen der har denne 
økonomiske fordel.  

Forslag 3: 

Der stilles forslag om, at der på generalforsamling fremlægges et budget for det 
kommende år. Budgettet offentliggøres via VSK hjemmesiden samtidig med udsendelse 
af indkaldelse til generalforsamlingen.  

Forslag 4: 

• Der stilles forslag om, at VSK regnskaberne offentliggøres via VSK hjemmesiden. 



Forslag fra Ketil Thor Rasmussen: 

 

Forslag 1: 

Medlemmer af eliteafdelingen er forpligtet til, at skaffe sponsorindtægter for minimum 
2000kr. til det årlige sponsorstævne. Svømmere som ikke opnår sponsorindtægter for 
2000kr., modtager ikke tilskud til træningslejr. 
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2. Formanden  aflægger beretning om virksomheden. 
3. Kassereren aflægger  regnskab. 
4. Kontingent 2018-2019. 
5. Indkommende forslag. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
  Valg af formand der vælges for et år: 
   På valg er: 
   Jan Clausen som ønsker genvalg 
    
   a) 2 bestyrelsesmedlemmer der vælges for 2 år i lige år. 
   På valg er: Stefan Frederiksen og Rikke Nielsen der ønsker genvalg. 
       
   b) 3 bestyrelsesmedlem der vælges for 2 år i ulige år.  
   Ketil Thor Rasmussen og Erling Wesselhoff som ønsker at fortsætte 
   perioden ud. 
   Et nyt bestyrelsesmedlem skal vælges. 
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
8. valg af 1 revisor 
9. valg af 1 revisorsuppleant 
10. Eventuelt. 



 
Mødet er hævet, vi takker for god ro og orden! 




