
	   	   	  
	  
Ordinær generalforsamling i Horsens Svømmeklub 2013 
søndag den 24. februar 2013 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandsberetning 2012 v/ Jan Schmidt 
3. Fremlæggelse af regnskab 2012 og budget for 2013 v/ kasserer Ole 

Feldinger 
4. Valg til bestyrelsen 2013/14 
5. Valg af revision 
6. Eventuelt  

 
Ad 1 
Næstformand Kim Madsen vælges som dirigent ved årets generalforsamling. 
 
Ad 2 
Her henvises til formandens beretning der lægges ud til læsning på klubbens 
hjemmeside, men særligt fremhæves fejring af jubilæet, udfordring med 
haltider, og ellers de fantastiske resultater gennem året. 
 
Ad 3 
Klubbens kasserer Ole Feldinger gennemgår regnskabet og forsikrer, at 
resultatet er korrekt. Understreger vigtigheden af at finde sponsorer for at 
imødekomme behovet for indtægter. 
2012-indtægter beløber sig til 2,2 mio. kr. – et lidt mindre beløb end sidste år, 
hvilket skyldes et mindre løntilskud fra kommunen og lidt færre indtægter fra 
sponsorstævne, men forskellen er minimal. 
Udgifter i alt på godt 2 mio. kr. 

-‐ stigning i administration blandt andet på grund af justeringer i tilskud fra 
kommunen 

-‐ administrationsposten indeholder alle udgifter til transport, telefon, IT, 
licenser etc. inklusiv bogføringsassistance 

Spørgsmål rejses angående renteudgifter og Ole anerkender, at der muligvis 
kan være penge at spare ved et bankskifte til Danske Bank med deres nyligt 
lancerede faste gebyr - et godt input som bestyrelsen tager til efterretning 
Alt i alt endte 2012 med et beskedent overskud på 136.000,- kr. 
 
En særlig note er, at vores to egne stævner (FHC og sponsorstævne) begge 
har givet et fornuftigt overskud. 
 
Ole gennemgår desuden et budget for 2013, hvor han laver nogle nedslag hist 
og pist 

-‐ særligt diskuteres de afsatte midler til lønninger, da der stilles 
spørgsmålstegn ved en stigning på 25% til løn. Vurderingen fra 
bestyrelsen er imidlertid, at vi må forvente denne stigning, hvis vi 



	   	   	  
	  

sammenligner med de lønninger, vi indtil videre har tilbudt flere af 
vores trænere. 

 
Regnskab og budget godkendes enstemmigt ved håndsoprækning. 
 
Ad 4 
Fire er på genvalg (Mette, Michael, Kim og Jan) som alle ønsker genvalg. 
Desuden stiller Karen Grønkjær op som nyt bestyrelsesmedlem. 

-‐ Mette Livbjerg bliver suppleant og resten vælges som fuldgyldige 
medlemmer 

-‐ Den anden suppleantpost forbliver ubesat 
 
Ad 5 
Leif Mikkelsen og Partner genvælges som klubbens revisor med Claus 
Leizner som intern backup. 
 
Ad 6 
Under eventuelt fremhæver formand Jan Schmidt den nyligt indgåede aftale 
med Lido Fitness, hvor man kan opnå en rabat på omkring 30% på 
medlemsskaber ved fremvisning af medlemskab i Horsens Svømmeklub. 
 
Der var ikke yderligere under eventuelt og generalforsamlingen blev afsluttet 
med spisning. 
 
Referent: Sanne Späth 
 
Horsens den 24.02.13 


