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Generalforsamling Horsens Svømmeklub 
den 27. februar 2014 
- kl. 19:00 i auditoriet på Bankagerskolen 

 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning v/ bestyrelsesformand Jan Schmidt 
3. Fremlæggelse af årsregnskab v/ kasserer Ole Feldinger 
4. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen 
5. Valg af suppleanter 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant 
7. Behandling af indkomne forslag 
8. Eventuelt 

 
Referent: Sanne Späth 
 
Ad 1 
Kim Madsen foreslås som dirigent og vælges uden kampvalg. 
 
Ad 2 
Jf. formandens beretning med følgende fremhævelser: 

- cheftrænerskifte fra Stig Michaelsen til Jan Løth Andersen, hvis profil matchede 
visioner om en stor og bred konkurrenceafdeling med afsæt i eksisterende 
forhold 

- trænerskiftet har indtil videre været en stor succes og bestyrelsen er kun blevet 
bestyrket i, at valget var det rigtige 

- k-svømmernes resultater og medaljehøst har oversteget alle forventninger og 
vidner om at Jans trænerfilosofi allerede bærer frugt 

- ansættelsen af Ulla Pontoppidan som klubbens nye sportschef skal også være 
med til, at vi kan styrke klubbens aktiviteter helt fra Svømmeskolen 

- status på medlemstal er 935 (95 i k-afd.) trods udfordrende haltider 
- ventelister består og fortæller os, at der fortsat er et stort behov for mere 

svømmeundervisning 
- 10 års jubilæum for Forum Horsens Cup, som igen i 2013 havde en meget stor 

opbakning 
- overskriften for klubben fremadrettet er fortsat udvikling og nytænkning – få en 

stemme i debatten om en ny svømmehal, skolesvømning, osv. 
 
Ad 3 
Overordnet set kommer vi ud af 2013 med et underskud på ca. 107.000,- kr. som særligt 
forklares med massiv investering i nye medarbejdere, deres uddannelse og manglende 
indtægter fra fondsmidler og legater. 
Regnskabet godkendes uden yderligere kommentarer. 
 
Ad 4 
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Bestyrelsen består fremadrettet af Jan Schmidt, Kim Madsen, Michael Christensen, Karen 
Grønkjær, Sanne Späth (genvalgt), Ole Feldinger (genvalgt) og Christina Egelund 
Antonsen (nyvalgt) 
 
Ole Kramer og Mette Livbjerg (suppleant) træder ud af bestyrelsen 
 
Jesper Antonsen (far til Rasmus HS4A) og Henrik Bach vælges som suppleanter 
 
Ad 5 
Ingen indkomne forslag 
 
Ad 6 
Udtrykt utilfredshed fra en tilhører om manglende opdatering af sponsorer på 
hjemmesiden. Henrik Bach kan kun medgive, at denne opgave burde være løst og 
forsikrer, at det vil ske i løbet af weekenden. 
 
Den nye bestyrelse mødes og konstituerer sig onsdag den 5. marts 2014 kl. 19:00 i 
mødelokalet i Aqua Forum 
 
 


