
REFERAT	  Generalforsamling	  i	  Struer	  Svømmeklub	  tirsdag	  den	  25.	  februar	  2014	  

	  

DAGSORDEN	  

1.	  Valg	  af	  dirigent	  

2.	  Formandens	  beretning	  (referater	  fra	  årets	  bestyrelsesmøder	  fremlægges	  til	  eftersyn)	  

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

4.	  Indkomne	  forslag	  

5.	  Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  	  

Ikke	  på	  valg:	  	   	   Formand:	  Jan	  Terp	  

	   	   Menigt	  medlem:	  Maiken	  Astrup	  

	   	   Menigt	  medlem:	  Anna	  Reib	  

På	  valg	  uden	  for	  termin	  1	  år:	  Sekretær/webmaster	  Bettina	  Kjær	  udtræder	  uden	  for	  termin	  

På	  valg	  2	  år	   	   Kasserer:	  Gitte	  Hatting	  på	  valg	  ikke	  villig	  til	  genvalg	  

	   	   Næstformand:	  Kenneth	  Ørum	  villig	  til	  genvalg	  

	   	   Menigt	  medlem	  	  

På	  valg	  1	  år	   	   1.	  suppleant	  

	   	   2.	  suppleant	  

6.	  Eventuelt	  valg	  af	  underudvalg	  

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

8.	  Eventuelt	  

	  

Referat	  af	  generalforsamlingen	  tirsdag	  den	  25.	  februar	  2014	  i	  Struer	  Svømmeklub	  

1. Velkomst	  ved	  formand	  Jan	  Terp	  til	  de	  ca.	  20	  fremødte.	  Thomas	  Kaaber	  blev	  valgt	  til	  dirigent.	  
Thomas	  Kaaber	  konstaterede	  at	  generalforsamlingen	  er	  lovligt	  indkaldt	  i	  ugeavisen	  samt	  ved	  
ophæng	  i	  Struer	  Svømmehal..	  
	  

2. Formandens	  beretning	  	  ved	  Jan	  Terp:	  	  Året	  startede	  med	  sponsorsamarbejde	  med	  	  Poul	  Erik	  
Langerhus,	  som	  desværre	  faldt	  til	  jorden.	  Gitte	  Hatting	  og	  Kenneth	  Ørum	  tog	  opgaven	  og	  	  gjorde	  et	  
stort	  arbejde	  med	  flot	  resultat.	  Struer	  Svømmeklub	  har	  i	  2013	  været	  på	  træningslejr	  2	  gange	  de	  



store	  var	  i	  Hjørring	  og	  de	  små	  i	  Hvidesande	  begge	  gange	  med	  super	  feedback.	  Klubben	  afholdt	  	  
VÅM	  gr.	  1	  i	  november	  det	  sammen	  med	  Limfjordscup	  har	  lagt	  et	  stort	  pres	  på	  klubbens	  frivillige	  
kræfter	  både	  i	  svømmehallen	  og	  på	  parkskolen.	  Nye	  stiltag	  i	  2013	  var	  start2crawl	  med	  fint	  resultat.	  
Klubben	  tilbød	  nyt	  klubtøj	  til	  medlemmerne	  og	  det	  virker	  til	  at	  det	  blev	  godt	  modtaget.	  Oven	  på	  det	  
dårlige	  2013	  regnskab,	  valgte	  bestyrelsen	  at	  satse	  mere	  på	  kørsel	  i	  egne	  biler	  for	  at	  spare	  penge.	  
Træningslejr	  2014	  er	  bestilt	  til	  Esbjerg	  i	  uge	  42.	  Referater	  af	  bestyrelsesmøde	  blev	  fremlagt	  til	  
gennemsyn	  på	  generalforsamlingen.	  Af	  sportslige	  resultater	  skal	  det	  nævnes	  at	  klubben	  havde	  2	  
svømme	  på	  årgangslandsholdet(iTup)	  i	  2013,	  Michael	  Terp	  Olesen	  og	  Mathias	  Kær.	  	  

	  

3. Gitte	  Hatting	  fremlagde	  revideret	  regnskab	  for	  2013.	  Regnskabet	  viste	  et	  overskud	  på	  kr.	  71.000	  kr.	  
Af	  årsager	  til	  bl.a.	  større	  kontingent	  skal	  findes	  i	  kontingent	  stigninger,	  målrettet	  indsats	  mod	  
gratister,	  start2crawl	  med	  10.000	  kontingent	  kroner,	  en	  hårdere	  kurs	  på	  	  retur	  kontingent	  regler,	  og	  
mindre	  sæson	  rabat.	  Andre	  indtægter	  	  VÅM	  	  ca.	  41.000	  kr.	  og	  sponsor	  indtægter.	  Henrik	  fremlagde	  
bestyrelsen	  forslag	  til	  budget	  2014	  

	  

4. Indkomne	  forslag	  -‐	  ingen	  	  
5. Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  Jan	  Terp,	  Maiken	  Astrup	  	  og	  Anna	  Reid	  var	  ikke	  på	  valg.	  

Kenneth	  Ørum	  blev	  genvalgt.	  	  Thomas	  Kaaber	  blev	  nyvalgt	  (webmaster/sekretær)	  og	  Henrik	  
Hedegaard	  valgt	  som	  kasserer.	  
1	  ledigt	  menigt	  bestyrelsesplads	  står	  ledig,	  da	  ingen	  af	  de	  fremmødte	  ønskede	  valg	  	  	  
Suppleant	  for	  1	  år	  blev	  valgt	  Hanne	  Terp	  og	  Melani	  Snitgaard.	  	  	  

6. Valg	  til	  underudvalg	  –	  ingen	  valg	  foretaget	  
7. 	  Anker	  Gregersen	  valgt	  for	  1	  år,	  og	  der	  vil	  blive	  indhentet	  accept	  fra	  Winnie	  Gregersen	  igen.	  Ingen	  

revisor	  suppleant	  kunne	  vælges	  blandt	  de	  fremmødte.	  
8. Evt.	  Formanden	  takkede	  Gitte	  Hatting	  for	  hendes	  store	  indsats	  gennem	  flere	  år	  

	  
Struer	  den	  25.	  februar	  2014	  
	  
	  
	  
_______________________	  
Thomas	  Kaaber,	  Dirigent	  
	  
	  
_______________________	  
Jan	  Terp,	  	  Formand	  
	  
	  
_______________________	  
Henrik	  Hedegaard,	  referent	  
	  


