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Mødereferat 
Generalforsamling 2020 
Mødeinformationer 
Mødedato og tidspunkt: 25.02.2020 klokken 18:00 - 20:00 

Mødested: Forum Horsens, Loungen 

Mødeleder: Lars Bjørn 

Referent: Kim Nissen 

Mødereferat 
 

1) Lars Bjørn blev valgt til dirigent. 

a. Dirigenten erklærer generalforsamlingen for rettidig indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 

 

2) Formanden aflagde beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år med nedenstående 

fokusområder: 

a. Vi afsluttede 2019 med 1.455 indrapporterede medlemmer i klubben. Medlemstallet er tæt på 

vores topkapacitet og mange typer børnehold nåede at blive udsolgt. Ventelister er fortsat 

voksende og der arbejdes løbende på at optimere mellem holdene for at skabe pladser. 

b. Yderligere detaljer kan læses i Formandens Beretning for 2019, der frigives snarest på 

hjemmesiden til offentlig læsning. 

c. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

3) Kassereren fremlagde det revisionsgodkendte regnskab for 2019. 

a. Horsens Svømmeklub lukker regnskabet med et driftsresultat på -21.591 i året 2019. 

b. Vores ultimo egenkapital går fra DKK 819.262 til DKK 797.671. 

c. Bemærkninger til regnskab og fremtidig økonomisk planlægning 

i. Klubbens økonomi betragtes fortsat stabil og robust. 

ii. Omkostningsbasen steg med 2,5% sammenlignet med 2018, hvilket er udtryk for 

prioritering af midler til medlemmerne og forberedelse af arbejdsstyrken frem mod 

åbning af nyt 50m bassin i 2021. 

iii. Omsætningen stiger med 1,0%. 

iv. Vi forventer at ramme et driftsresultat på DKK -50.000 i 2020 og 2021. 

d. Der var ingen yderligere spørgsmål til regnskabet? 

e. Af konkurrencemæssige hensyn, offentliggøres regnskabet ikke på hjemmesiden, men kan 

rekvireres via bestyrelsen@swimhorsens.dk. Vi forbeholder os beslutningsretten til at udlevere 

eller ej. 

f. Yderligere spørgsmål omkring regnskab stiles direkte til bestyrelsen. 

g. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

4) Klubbens Mission, Vision og Strategi blev gennemgået af formanden 

a. Overskrifterne i strategien er: 

i. Vi vil give vandplads og klubånd fra nybegynder til elite.  

ii. Vi vil skabe et kompetence- og kraftcenter indenfor svømmesport. 

iii. Vi vil dække kommunens fulde behov indenfor svømmesport. 
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b. Af konkurrencemæssige hensyn, offentliggøres strategien og de tilhørende initiativer ikke i 

dette materiale. 

 

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til § 15. 

a. Der skal besættes 4 bestyrelsesposter og 3 suppleanter. 

b. Følgende personer blev genvalgt eller valgt til bestyrelsen i perioden 2020 og 2021 (2 år): 

i. Jacob Skjelmose, Bestyrelsesmedlem. 

ii. Per Gregersen, Bestyrelsesmedlem. 

iii. Dennis Damgaard, Bestyrelsesmedlem. 

iv. Mette Thomasen, Bestyrelsesmedlem. 

c. Følgende blev valgt i perioden 2020 (1 år): 

i. Michael Schousboe, 1. Suppleant. 

ii. Hans Marius Rasmussen, 2. Suppleant. 

iii. Mangler men ikke kritisk, 3. Suppleant. 

d. Følgende personer er ikke på valg før 2021: 

i. Susanne Arentoft, Bestyrelsesmedlem. 

ii. Henrik Bach, Næstformand. 

iii. Kim Nissen: Formand. 

e. Bestyrelsen er erklæret fuldtallig med 7 personer dog med en manglende 3. Suppleant. 

f. Bemærkninger fra bestyrelsen til generalforsamlingen 

i. På næstkommende bestyrelsesmøde vedtages det om vi kører med 7 eller 5 

bestyrelsesmedlemmer jf. nye vedtægter. 

ii. Vi mangler en 3. suppleant, som vi efterfølgende søger gennem andre kanaler end 

generalforsamlingen. 

 

6) Behandling af indkomne forslag §10 

a. Forslag #1 Juster antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5 v/Kim Nissen bed vedtager med 

14 stemmer for og 0 imod. Vedtægterne vil blive opdateret og frigivet snarest muligt jf. 

godkendt formulering. 

 

7) Eventuelt 

a. Der var ingen eventuelle punkter. 


