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Generalforsamling i Struer Svømmeklub 
tirsdag den 23. februar 2013 kl. 19.00 
 

 
Formand Thomas Kaaber ønskede alle velkommen til generalforsamlingen. 
 

1. Valg af dirigent 

Thomas blev valgt. Generalforsamlingen var lovligt indkaldt som beskrevet i vedtægterne. 

 

2. Formandens beretning 

Beretningen blev godkendt (bilag 1). 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab, samt fremlæggelse og godkendelse af budget 

Kasserer Gitte Hatting fremlagde regnskabet for 2012, der viste et underskud på kr. 107.125. Lige-

ledes blev budget for 2013 fremlagt. Regnskabet samt budget blev efterfølgende godkendt.  

 

4. Indkomne forslag 

Formanden kunne meddele, at der i år ikke var indkommet forslag.  

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Formand Thomas Kaaber ønskede ikke genvalg.  

Menigt medlem Jesper Dam Karlsen ønskede ikke genvalg. 

Nyvalgt formand: Jan Terp - blev valgt for 2 år.  

Webmaster(sekretær) Bettina Kjær villig til genvalg og blev valgt 2 år. 

2 menige medlemmer, nyvalgt for 2 år blev Anna Reib og Maiken Astrup. 

2 menige medlemmer, nyvalgt for 1 år blev Kenneth Ørum (bestyrelsen bemyndiges af generalfor-

samlingen til at finde en kandidat til den ledige plads for et år). 

Kasserer Gitte Hatting var ikke på valg.  

 

6. Evt. valg af underudvalg 

Intet til dette punkt.  

 

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

Valg af revisorer Anker Gregersen villig til genvalg og blev valgt. 

Ligeledes blev Winnie Gregersen ”genvalgt”. 

 

8. Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til mandag den 18. marts 2013 kl. 19.00 sammen med bestyrel-

sen for Støtteforeningen.  

 

 

Struer den 26. februar 2013 

Henrik Hedegaard 
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Bilag 1 

Aktiviteter og resultater i 2012 

Vi har igen i år set gode præstationer fra vores svømmere til de mange stævner, som klubben i 2012 har 
formået at deltage i. 
 
Bestyrelsen har haft ambitioner om at holde samme aktivitetsniveau som foregående år. Det har vi opnået 
og bl.a. kan nævnes, at det igen lykkedes at få Valle Cup deltagelse op at stå i 2012. 
 
Limfjords Cup 2012 blev en overvældende succes. Vi nåede et maksimum for det antal deltagere klubben 
magter under de givende forhold. Dette har vi lært af og fået justeret ind i forhold til Limfjords Cup de 
kommende år. 
 
Vi fik sat vores præg på en debat, på daværende tidspunkt, om frivillighed i foreningslivet og fokus på de 
mange frivillige et sådant stævne kræver, for at være en oplevet succes. Det er vigtigt med eksponering af 
Svømmeklubben, og de aktiviteter vi tilbyder. Men det er mindst ligeså vigtigt, at vi er stolte af vores ind-
sats og resultater i relation til vores medlemmer og det omgivende lokalmiljø. At vi tør vise og stå ved, at vi 
er stolte over den forskel vi gør for familier og unge i Struer og omegn.  
 
I 2012 stoppede vores K2 træner, Tore – ham har vi savnet meget, og vi har gennem hele 2012 arbejdet på 
at finde nye gode træneremner. Det er helt afgørende, at vi har engagerede træner, der drives af lysten til 
at gøre en forskel, uanset om det er babysvømning, Aqua fitness, hold i svømmeskolen eller på konkurren-
ceniveau.  
 
Vi har investeret i træneruddannelse i 2012. Blandt andet har 4 af vores unge trænere gennemført svøm-
mertræner grunduddannelse i 2012.  
 
Vores økonomi har været presset i flere år - og trenden fortsætter. Med befolkningsprognoserne i bevidst-
heden, hvor realiteterne er, at der i perioden 1997 - 2012 har været et fald i antallet af nyfødte i Struer 
Kommune på ca. 39 % henholdsvis 51 % i Struer By, mærker Svømmeklubben også, hvor svært det er at 
holde antallet af medlemmer på same niveau som de foregående år. 
 
Bestyrelsen valgte at hæve kontingenterne med ca. 5 % i 2012. Fremadrettet vil det være helt nødvendigt 
at kigge på både indtægter og udgifter i klubben. Det vil være afgørende vigtigt, at klubben får lagt en 
fremadrettet strategi, der tager udgangspunkt i fakta. En økonomisk tilpasning er nødvendig, ellers ender 
klubbens kasse med at være tom.  
 
Jeg vil gerne nævne samarbejdet med Støtteforeningen i denne sammenhæng, da de er et væsentligt fun-
dament for Sømmeklubbens aktiviteter og økonomi. 2012 startede ud med en tillidskrise mellem Svømme-
klubbens bestyrelse og Støtteforeningen. Efterfølgende har vi sammen ændret på formen omkring samar-
bejdet, og jeg oplever forholdet mere åbent, og samarbejdet er præget af fornyet tillid og god stemning. 
Samarbejdet omkring træningslejr 2012, begynderstævner og senest Limfjords Cup har fungeret rigtig godt. 
Jeg vil håbe, at det gode samarbejde kan fortsætte og udbygges, så vi sammen er med til at sikre en sund 
og stærk svømmeklub i fremtiden.  
 
En væsentlig del af vores indtægter kommer fra vores sponsorer. I 2011indgik vi en aftale med Aas Sport 
om salg af sponsorrater for Svømmeklubben. Det første år af vores samarbejde forløb godt, og vores fælles 
målsætning for succes blev opnået. Desværre har samarbejdet udviklet sig negativt af flere grunde. Ultimo 
2012 besluttede bestyrelsen at opsige samarbejdet med Aas Sport. Den gensidige tillid var ikke længere til 
stede. Bestyrelsen har arbejdet på en afløser, og dette forventes på plads primo 2013.  
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I løbet af 2012 er der blevet talt meget om tilblivelsen af Struer Fritidscenter. Der blev holdt flere møder, og 
bestyrelsen blev præsenteret for et meget sandsynligt oplæg. Såfremt det bliver endeligt vedtaget betyder 
det bl.a., at SSK vil være tvunget til at fjerne klubhuset. Ud over tabet af vores klubhus udgør en flytning en 
udgift på mindst 40.000 kr. Så involvering fra klubbens side i forhold til denne sag er meget vigtig. Vi er 
indtil videre blevet lovet, at fjernelse af klubhuset ikke vil belaste klubbens økonomi. 
 
Vi søgte i 2012, efter samråd med Støtteforeningen, om at få VÅM til Struer i 2013, og det er lykkedes. Så 
udover Limfjords Cup afvikler vi VÅM i november 2013. Det stiller fortsat store krav til Svømmeklubbens 
evner til, at tiltrække og fastholde gode frivillige kræfter i og omkring klubben.  
 
I slutningen af 2012 blev bestyrelsen præsenteret for et oplæg til klubudvikling fra Lars Bo Larsen, som er 
udviklingskonsulent hos Dansk Svømmeunion. Han har tilbudt at indgå i et samarbejde/udviklingsforløb 
med SSK med henblik på at vende udviklingen omkring frivillighed og skabe et nyt fundament for flere frivil-
lige i og omkring SSK. Han har tidligere indgået i tilsvarende succesfulde udviklingsforløb sammen med Her-
ning og Holstebro svømmeklubber. Dette vil være noget den nye bestyrelse skal tage stilling til. 
 
Bestyrelsen har igennem hele året lagt mange kræfter i bl.a. at udnytte og forbedre vores klubmodulløs-
ning. Vi ønsker, at medlemmer og alle interesserede nemt kan finde relevant information om klubben og 
klubbens aktiviteter. Det kræver en stor indsats af bestyrelsens medlemmer, at udvikle og vedligeholde 
vores hjemmeside og i det hele taget sikre driften af en sund svømmeklub. Jeg vil derfor gerne benytte 
muligheden for at takke alle bestyrelsesmedlemmer for den indsats og forskel i har bidraget med i løbet af 
2012. 
 
Til sidst vil jeg sige, at SSK stadig 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 opbakning fra alle, hvis hjerte 
banker for svømning, foreningsliv og helst Struer Svømmeklub som den samlende fællesnævner.  
 
 
 
Thomas Kaaber 
formand Struer Svømmeklub 
Februar 2013 


