05-12-2020

Referat af Generalforsamling i Gladsaxe Svømmeklub
Torsdag, den 23. november 2020 kl. 19.30 i Klublokalet
Til stede: Fra Bestyrelsen Torben Nielsen formand, Charlotte Pedersen kasserer, Diana Storm, Karin Lund
samt Klubchef Kim, 4 forældre/aktive medlemmer/æresmedlem
Afbud fra bestyrelsen: Irene Chabior, Luise Hald, Majbritt Bierre
Formanden byder velkommen til de fremmødte til Generalforsamlingen og beklagede fejl indkaldelse til
Generalforsamling en tidligere dato, der måtte aflyses og datoen ændres, fordi formalia ikke var i orden.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsens forslår John Sørensen FIG – dette blev vedtaget.
John Sørensen takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamling var lovligt indvarslet,
som den skulle.
2. Bestyrelsens beretning
Formandens beretning, Torben – læs bilag
Konkurrenceafdelingens beretning, Diana- læs bilag
Svømmeafdelingens beretning, Luise – læs bilag
Der blev her spurgt ind til, hvad man havde gjort i forhold til en evt. lønkompensation til trænere.
Svar: Lønkompensation er ikke søgt; fordi vi ikke ønskede at fyrer trænerne. De fik i perioden andre
opgaver samt mere undervisning, havde landtræning, coating mv. Samtidig var der lagt op til
forskellige tiltag for medlemmerne som erstatning for den nedlukning, der havde været.
Alle Beretninger blev godkendt.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse v/kassereren - Læs bilag.
Kasserer Charlotte fremhæver, at da vi grundet nedlukningen af svømmehallen for renovering i 2018
havde ca. 1 mil. i underskud, hvorfor vi er meget tilfredse med et overskud i 2019 på 350.00 kr. Vi
har igen opbygget et medlemstal fra 1500 til nu ca. 2020. Som en tilføjelse kan nævnes, at med
Covid-19 udfordringerne med nedlukning og alternativ undervisning har vi stort set altid mødt
forståelse hos medlemmerne. På trods af at man ikke kunne vide, om der kom en ny nedlukning,
har vi kunnet glæde os over der har været en normal tilmelding.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
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4.  Indkomne forslag:
A. Bestyrelsen foreslog, at vedtægternes § 14 ændres, således, at der i forhold til
bankforretninger fremover kan tegnes af 2 i forening blandt formand, næstformand, kasserer
og 1 kontor -ansvarlig/bogholder.
Forslaget blev vedtaget.
B. Bestyrelsen foreslog, at bestemmelsen i § 6 vedr. manglende betaling og udmelding
udgår, da dette er beskrevet i forretningsbetingelserne.
Forslaget blev vedtaget.
C. Bestyrelsen foreslog, at vedtægternes § 9, stk. 1 ændres, så generalforsamling fremover
afholdes inden udgangen af november måned, mod tidligere inden udgangen af april
måned. Forslaget blev vedtaget.
5. Valg til bestyrelse
Formand Torben Nielsen (villig til genvalg, 2 år) -Torben genvalgt for 2 år
Næstformand Irene Chabior (ikke på valg)
Kasserer Charlotte Pedersen (ikke på valg)
Luise Hald (villig til genvalg, 2 år) – Luise genvalgt for 2 år
Majbritt Bierre (villig til genvalg, 1 år) – Majbritt genvalgt for 1 år
Karin Lund (villig til genvalg,1 år) - Karin genvalgt for 1 år
Diana Storm (villig til genvalg, 2 år) - Diana genvalgt for 2 år
Lene Gram (villig til valg, 2 år) - Lene valgt ind i bestyrelsen for 2 år
Mia Riedel (villig til valg, 2 år) - Mia valgt ind i bestyrelsen for 2 år
Bestyrelsen vil konstitueres sig på næste bestyrelsesmøde.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor John Petersson (villig til genvalg, 1 år) – John genvalgt for 1 år.
Revisorsuppleant Carsten Stidsen (villig til genvalg,1 år) – Carsten genvalgt for 1 år.
7.

Valg af to fanebærere
Zenia Aarestrup (villig til genvalg, 1 år) - Zenia blev genvalgt for 1 år.
Alfred August Grubert (villig til valg, 1 år) - Alfred blev valgt for 1 år.

8. Evt.
Lene Gram havde et ønske om, at der kom flere kreative stævner, som kunne skabe mere
samvær og samtidig imødegå de covid-19 restriktioner, der måtte være.
Karin bød velkommen til Lene Gram og Mia Riedel som er valgt ind som nye medlemmer i
Gladsaxe Svøms Bestyrelse. Det er rigtig dejligt og vi glæder os til samarbejdet !
Herefter erklærede John Sørensen Generalforsamlingen for afsluttet.
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Tak for i aften.

Referat godkendt____5.12.2020_____________
Dato

__________________________________
Dirigent
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