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Generalforsamling i Struer Svømmeklub 
tirsdag den 28. februar 2012 kl. 19.00 
 

 
Formand Thomas Kaaber bød velkommen til Svømmeklubbens generalforsamling. 
 

1. Valg af dirigent 
Thomas blev valgt. Generalforsamlingen var lovligt indkaldt som beskrevet i vedtægterne. 
 

2. Formandens beretning 
Beretningen blev godkendt (bilag 2). 
 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab, samt fremlæggelse og godkendelse af budget 
Kasserer Gitte Hatting fremlagde regnskabet for 2011, der viste et underskud på kr. 87.094,- 
efter afskrivninger. Underskuddet før afskrivninger var kr. 35.474,-. Ligeledes blev budget for 
2012 fremlagt. Regnskab og budget blev efterfølgende godkendt. Man diskuterede, hvorvidt 
man kunne skaffe midler ved at afholde flere stævner eller arrangementer som kultur/byfest 
m.m. 
 

4. Indkomne forslag 
Formanden kunne meddele, at der i år var indkommet to forslag til vedtægtsændringer (bilag 
1). Forslag 1 og 2 blev vedtaget med 100 %. 
 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Gitte Hatting ønskede genvalg. 
Leif Christensen ønskede ikke genvalg. 
Claus Olesen ønskede ikke genvalg. 
Der var ingen, der valgte at stille op. Bestyrelsen blev bemyndiget til – i løbet af 2012 – at finde 
egnede emner til bestyrelsens to ledige pladser samt eventuelle suppleanter. 
 

6. Evt. valg af underudvalg 
Intet til dette punkt.  

 
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år 

Anker Gregersen er villig til genvalg. 
Maria Kaaber ønskede ikke genvalg. 
Bestyrelsen blev bemyndiget til at finde en substitut for Maria Kaaber. 
 

8. Eventuelt 
Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til mandag den 19. marts 2012 kl. 18.00 sammen med be-
styrelsen for støtteforeningen.  

 
 
Struer den 28. februar 2012 
Henrik Hedegaard  
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Bilag 1 
FORSLAG 1 
 
Nuværende: § 5. Kontingent  
Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen efter det af generalforsamlingen godkendte budget. 
Kontingentet opkræves forud til betaling inden udgangen af kvartalets første måned. Kontingent for 4 
kvartaler dækker en sæson på 11 måneder inkl. frafald af træning pga. helligdage, ferier og svømme-
stævner.  
 
Nyt forslag: § 5. Kontingent  
Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen efter det af generalforsamlingen godkendte bud-
get. Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen, og opkræves halvårligt forud for aktive med-
lemmer og helårligt forud for passive medlemmer. Periodebegrænsede hold betaler forud ved hold-
start. 
 
Nuværende: § 6. Udmeldelse - eksklusion  
Til gyldig udmeldelse kræves, at det sker til et kvartals slutning til den af bestyrelsen udpegede per-
son, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent.  
Enhver restance skal skriftligt tilstilles medlemmet, og betaling skal erlægges inden 8 dage efter bre-
vets dato. Er kontingentet ikke betalt til tiden, kan bestyrelsen eksludere medlemmet, og optagelse 
kan først ske, når gælden er betalt.  
Et medlem, der handler mod foreningens vedtægter ved sin opførsel, eller ved sit medlemskab skader 
klubbens omdømme, kan af bestyrelsen udelukkes, men medlemmet kan kræve at være til stede ved 
det besluttende bestyrelsesmøde. 
 
Nyt forslag: § 6. Udmeldelse - eksklusion  
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubben ved en halvårsafslutning. Enhver restance skal skriftligt (via 
e-mail) meddeles medlemmet, og betaling skal ske inden 8 dage efter e-mailens afsendelse. Er kon-
tingentet ikke betalt til tiden, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet, og medlemskab kan igen først 
ske, når gælden er betalt. Et medlem, der handler mod foreningens vedtægter ved sin opførsel, eller 
ved sit medlemskab skader klubbens omdømme, kan af bestyrelsen udelukkes, men medlemmet kan 
kræve at være til stede ved det besluttende bestyrelsesmøde. 
 
 
FORSLAG 2 
 
Nuværende: § 11. Bestyrelsen – valg, afsnit 2 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, herudover deltager en repræsentant fra Struer Svømmeklubs 
Støtteforening samt klubbens cheftræner i bestyrelsesmøderne. 
 
Nyt forslag: § 11. Bestyrelsen – valg, afsnit 2 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, herudover deltager klubbens cheftræner i bestyrelsesmøderne. 
Bestyrelsen afholder minimum 2 møder om året med Struer Svømmeklubs Støtteforening.  
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Bilag 2 
Aktiviteter og resultater i 2011 
 
Svømme- og konkurrenceafdelingen 
Igen i år har vi udbudt mere end 10 åbne stævner for vores konkurrencesvømmere og mulighed for 
mere end 10 kravtidsstævner. Igen i år har Struer Svømmeklubs svømmere høstet mange medaljer 
ved stævnerne. For de mindre erfarne svømmere, har vi udbudt seks begynderstævner samt Valle 
Cup, som var en stor succes i 2010. Desværre var der for få tilmeldinger, og derfor kom vi ikke til Val-
le Cup i 2011. 
 
For de mindste har vi udbudt plask & leg og babysvømning. Begge dele har haft god tilslutning og er 
dermed et vigtigt element i rekruttering af nye medlemmer. Vi har udbudt AQUA fitness og motions-
svømning for de lidt ældre medlemmer. 
 
Aktivitetslisten tæller i 2011 selvfølgelig Limfjords Cup, som er SSK’s kronjuvel, og som mange klub-
ber planlægger efter, år efter år. I 2011 var deltagerantallet lidt lavere end normalt, men stævnet var 
stadig i top. På listen finder vi også fastelavn, som henvender sig mest til de yngste medlemmer. Vi 
deltog i motionsløbet Kilen Rundt og vandt pokalen for største foreningsdeltager. Et sjovt nyt ind-
spark, som rigtig mange kunne være fælles om. Vi har udvidet svømmetræningen for K1 og K2 med 
et tilbud om løbetræning 1 til 2 gange om ugen i dele af sæsonen.  
 
Vi planlagde en jubilæumsfest i anledning af svømmeklubbens 80 års jubilæum, som siden blev æn-
dret til et grillarrangement med fokus på socialt samvær. Vi afviklede gamer-night for K-svømmerne 
med masser af hygge og underholdning. Vi afholdt træningslejr i Nordjylland med stor tilslutning og 
stor succes. Tilbagemeldingerne var rigtig gode. I december skulle vi have sluttet af med den sædvan-
lige juleafslutning. Den blev dog aflyst til fordel for afholdelse af Midtvest Cup i Struer den 17. de-
cember. 
 
Denne aktivitetsliste synes jeg, at svømmeklubben kan være rigtig stolt af, men vi skal huske, at akti-
viteterne ikke sker af sig selv. Mange gode lønnede og frivillige kræfter er med til at sikre dette store 
udbud. 
 
Disse udadvendte aktiviteter er dem vi ofte husker bedst. Når Limfjords Cup er slut, er vi allerede i 
gang med at se frem mod næste års udgave. 
 
For mit eget vedkommende er det mindst ligeså vigtigt at huske på, at svømmeklubben lever af at 
udbyde daglige svømmetilbud, som vores medlemmer har lyst til at gøre brug af og betale for. Dette 
er fundamentet for alt andet. Det er desværre ikke noget vi bare kan tage for givet. Her kommer 
vores medlemmer og deres forældre med forventninger om et kvalitetstilbud, der lever op til deres 
ønsker og krav i skarp konkurrence med rigtig mange andre fritidstilbud i Struer. Det er i denne sam-
menhæng, at svømmeklubbens bestyrelse, med alle kræfter, forsøger at gøre en forskel. 
 

Bestyrelsesaktiviteter 
Allerede ved sidste og forrige generalforsamling blev det påpeget, at bestyrelsen burde arbejde ”med 
et oplæg til, hvorledes vi får synliggjort og udført retningslinjer for, hvad klubben forventer af K-
svømmerne på de enkelte hold (fremmøde til træning, stævnedeltagelse, social opførsel m.m.). Dette 
skulle også gerne være en hjælp til trænerne, så vi får en rød tråd igennem hele klubben, samtidig 
skal det også beskrive, hvad der forventes af trænerne m.m.” 
 
I år har vi fået produceret en informationsfolder, hvor medlemmer, svømmere, forældre og alle inte-
resserede kan se og læse om aktiviteter i SSK, hvad de kan forvente af Struer Svømmeklub, og hvad 
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klubben forventer af dem. Et meget vigtigt og fundamentalt stykke arbejde, som hjælper os alle med 
enslydende svar på mange spørgsmål i relation til det, at være en del af SSK. Stor tak til alle i besty-
relsen for jeres indsats med at få første version af informationsfolderen færdiggjort.  
 
Folderen kan findes på SSK hjemmeside, som repræsenterer et andet meget stort indsatsområde i 
2011 for bestyrelsen. Vores Klubmodul-løsning er beundret og misundt blandt kolleger i svømme-
klubregi. Løsningen har givet os en række administrative fordele omkring håndtering af medlemmer, 
aktiviteter og økonomi. Samtidig har løsningen gjort det nemmere at være medlem i klubben. Den 
har bragt klubben meget tættere på vores medlemmer. For at nå så langt med løsningen, som tilfæl-
det er, har det krævet en helt ekstraordinær stor indsats af flere af bestyrelsens medlemmer i 2011. 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for denne indsats på klubbens vegne. Den har været med 
til at gøre den synlige forskel i dagligdagen. 
 
Vi har sat fokus på forventningerne til træningstilbuddene, trænernes vilkår og muligheder. Vores 
medlemmer har en berettiget forventning til det svømmetilbud, de deltager i, uanset på hvilket ni-
veau det foregår. Formår klubben ikke at leve op til disse forventninger i rimelig grad er konkurren-
cen så hård, at brugerne blot finder et andet fritidstilbud. Der er gjort en stor indsats omkring træ-
nerne, og der er mange nye initiativer på vej. Bestyrelsen vil gerne satse mere på uddannelse og ud-
vikling. Det kræver økonomi og ressourcer. Bestyrelsen er overbevist om, at satser vi ikke på dette 
område, vil det få store negative konsekvenser fremadrettet. 
 
Klubbens økonomi er hvert år et fokuspunkt. Vi oplever for tredje år i træk underskud, hvilket ikke er 
holdbart. I år har vi hævet stævnebetalinger for at øge indtægter og samtidig kigget på mulige bespa-
relser i vores udgiftsbudget. Disse tiltag er ikke blevet modtaget særlig positivt og har givet anledning 
til en del debat. Bestyrelsen påtager sig ansvaret for svømmeklubbens samlede virke og ser det som 
sin pligt at se på helheden i svømmeklubben.  
 
Bestyrelsen har oplevet udfordringer i forhold til samarbejdet med svømmeklubbens støtteforening. 
Der er bred enighed om, at samarbejde og åben dialog, imellem de to bestyrelser, er vejen frem. Vi 
har set eksempler på andre fritidstilbud i Struer, som lider hårdt under interne stridigheder fremfor 
at kæmpe sammen for en fælles sag. Dette kan være direkte dræbende for foreningslivet og er ikke i 
nogens interesse. Svømmeklubbens bestyrelse vil prioritere samarbejdet med hele støtteforeningen 
højt med et forslag om flere fællesmøder i det kommende år.  
 
Til sidst vil jeg sige, at SSK har alle muligheder for at selv at påvirke fremtiden for klubbens virke i et 
svært og udfordret foreningsliv i Struer. Det kræver en engageret indsats og fortsat stor opbakning 
fra alle, hvis hjerter banker for svømning, foreningsliv og helst Struer Svømmeklub, som den samlen-
de fællesnævner. 
 
 
Thomas Kaaber 
formand for Struer Svømmeklub 
2012-02-27 


