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Referat af generalforsamling d. 28. februar 2012. 

 

Vi startede aftenen op med foredrag af Michael Hinge. 

 

1. Valg af dirigent blev Kim Madsen. 

 

2. Formandsberetning  

 

3. P.g.a. tekniske årsager kunne regnskabet for 2011 ikke fremlægges, og der indkaldes 

snarest til ekstraordinær generalforsamling. 

Der blev påpeget en procedurefejl, m.h.t. bestyrelsens valg af revisor skifte til et 

professionelt revisions firma, udenom generalforsamlingen. 

Der blev afholdt afstemning om at vælge et professionelt revisionsfirma – Det blev 

vedtaget og Leif Mikkelsen og partnere blev accepteret som revisor til 2011 

regnskabet. 

 

4. Valg af 3medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter.  

Henrik Bach blev genvalgt 

Sanne Späth  

Ole Kramer 

Lene Grøndal 

Ole Feldinger 

 

5. Valg af revisor og revisor suppleant blev udskudt til den ekstraordinære 

generalforsamling. 

 

6. Ingen indkomne forslag. 

 

7. Evt. 

Opfordring til at melde sig som hjælper til div. arrangementer (som billetscanner og 

lign.) det giver en stor indtægt til klubben. Tilmelding kan ske ved, enten at tilmelde 

sig via klubbens hjemmeside eller kontakte Margit på tlf.nr.40 50 91 95. 

 

P.g.a. EU formandskabet vil det påvirke træningen i Forum Horsens i en periode.  Der 

arbejdes på evt. at finde alternativer i andre svømmehaller. Så snart vi har 

ændringerne vil de blive meldt ud på klubbens hjemmeside, så hold øje. 

 

Klubben har fortsat en aftale med Stadium. 
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Klubben har indgået en aftale med TYR. Der vil komme en vejledning på 

hjemmesiden med rabat kode. (Klubmedlemmer får 15 % rabat, samtidig optjener 

klubben bonus). 

 

Der blev forespurgt om sponsorstævne udgår. Der vil blive udmeldt en dato snarest. 

Alle er enige om, at det er en vigtig indtægt for klubben, og at det kræver en stor 

indsats af alle. 

Det er vigtigt, at de aftaler der indgås med sponsorerne m.h.t. annoncer på 

hjemmesiden og lign. bliver overholdt, så troværdigheden bevares.  Der er enighed 

om, at det er den enkelte svømmers relationer der giver sponsorater.   

 

Der var et ønske om mere information på hjemmesiden. – Nyhedsbrevene genstartes 

fra uge 10. 

 

Der blev forespurgt om, hvorfor Julebanko ikke blev gennemført i 2011 – forklaringen 

derpå var, at der manglede hænder.  K-udvalget er blevet udvidet, så de har påtaget 

sig, at stå for bl.a. Julebanko.  Der vil blive meldt ud, når de får brug for hjælp til div. 

arrangementer, på hjemmesiden. 

  

 

Referent  

Mette Livbjerg (bestyrelsesmedlem) 

 


