Generalforsamling – Svømmeklubben SYD
Mandag, den 17. marts 2014, kl. 19.30 – Saxenhus i Sakskøbing
Dagsorden (iflg. vedtægterne)
1. Valg af dirigent – Lars Gram valgt
Valg af referent – Heidi Wael valgt
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Beretningen fra formanden Birte Thonesen vedhæftes. I formandens beretning blev en tak til
Venneudvalget nævnt og det blev endvidere berettet, at det i flere år har været Susanne Larsen, som
har stået for den økonomiske del af dette udvalg og at det fremover vil være Anders Müller, der
varetager denne opgave.
Elitetræner Bo Røse aflagde den sportslige beretning, som ligeledes vedhæftes.
Warley Thomsen foreslog, at klubmodulet blev ændret, således at man ikke aktivt skal melde sig ind
igen år efter år, - men forblev medlem indtil man selv meldte sig ud. Formanden forklarede at det så
vil være svært at styre – specielt på u-holdene. Bestyrelsen arbejder på en anden model til næste
sæson.
3. Forelæggelse af årsrapport inkl. revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Kassereren Kim Olsen fremlagde regnskabet for 2013. Revisor Anders Müller havde følgende
kommentarer til regnskabet: på grund af udeståender/restancer anbefales en særdeles stram
likviditetsstyring i 2014 og årene fremover. Fremover skal regnskabet leveres til revisoren i god tid
før generalforsamlingen (iflg. vedtægterne senest 01. marts – og ikke døgnet før, som det er tilfældet
ved denne generalforsamling. Revisoren har fået dette ført til referat i årene 2013, 2012 og 2011 –
men resultatet er udeblevet.
Formanden forklarede, at 2013 har været et meget svært år at beregne – vi har manglet en hal, og
der har været en anden måde at tælle baner på.
Lars Gram foreslog bestyrelsen løbende at lave budgetopfølgninger og rette til i forbrug.
Årsregnskabet blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentsatserne vedhæftes – disse blev forelagt og vedtaget. Der var forslag om at hæve
kontingentsatserne – men i år fastholdes det foreslåede kontingent.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Budgettet blev forelagt og vedtaget efter adskillige spørgsmål og svar. Anders Müller anmodede om,
at udgifterne til trænere/holdledere ved træningslejre blev udspecificeret og tilføjet i budgettet –
ligeledes burde sponsorindtægter være synlige, uagtet at de administreres af Støtteforeningen.
Ligeledes påpegede han, at budgettet burde justeres vedr. ”fortæring”, så det ligner det faktiske
forbrug.
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Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at holde løbende kontrol med budget og regnskab hver
måned.
6. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
a. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg for 2 år er:
Formand: Birte Thonesen – genvalgt
1. Jakob Aner – genvalgt
2. Emma Wael, ønsker ikke at fortsætte – forslag: Mette Friis – valgt
Derudover vælges for 1 år:
3. Heidi Wael, ønsker ikke at fortsætte – forslag: Lars Gram – valgt
4. Kim Olsen, ønsker ikke at fortsætte – genvalgt
b. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år – forslag: Heidi Olsen og Warley Thomsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Anders Müller genvalgtes som revisor. Bestyrelsen bemyndiges til at finde en revisorsuppleant.
9. Eventuelt
Lars Gram beder om at der til kommende generalforsamlinger fremsendes alle bilag sammen med
dagsordenen.
Bo Rasmussen opfordrede til, at der blev skubbet svømmere op på aspirantholdene – og at der blev
hjulpet med dette fra bestyrelsens side.
Tine Müller opfordrede til, at man tænkte på, at der jo snart er heldagsskole – og der skal ikke
placeres svømmetider på alt for tidlige tider.
Warley Thomsen mente, at pointsystemet for k-afdelingens stævner er for krævende – og mener ikke,
at det er fair, at man som forælder skal møde så meget op. Bestyrelsen mener, at skemaet fungerer
og det gav forsamlingen også udtryk for.
Warley Thomsen foreslog at Støtteforeningen holdt generalforsamling sammen med SYDs
generalforsamling til næste år.
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.
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