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Mødereferat 
Generalforsamling 2021 
Mødeinformationer 
Mødedato og tidspunkt: 23.02.2021 klokken 18:00 - 20:00 

Mødested: Online på Microsoft Teams 

Mødeleder: Jacob Skjelmose 

Referent: Kim Nissen 

Mødereferat 
 

1) Jacob Skjelmose 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 2020 med 1.492 indrapporterede medlemmer i klubben. 

b. Yderligere detaljer kan læses i Formandens Beretning for 2020, der frigives snarest på 

hjemmesiden til offentlig læsning. 

c. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

3) Kassereren fremlagde det revisionsgodkendte regnskab for 2020. 

a. Horsens Svømmeklub lukker regnskabet med et driftsresultat på 467.560 i året 2020. 

b. Vores ultimo egenkapital går fra DKK 797.671 til DKK 1.265.231. 

c. Bemærkninger til regnskab og fremtidig økonomisk planlægning 

i. Klubbens økonomi betragtes fortsat stabil og robust, men vi ved vi bliver udfordret i 

Q1/2021 grundet forventet nedlukning. 

ii. Omkostningsbasen faldt med -19% sammenlignet med 2019, hvilket er udtryk for 

besparelse og prioritering af midler i forbindelse med COVID19. 

iii. Omsætningen falder med -8%, hvilket ligeledes er en konsekvens af COVID19, men 

fortsat god medlemsopbakning gennem hele 2020. 

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. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGJmYWU0NzEtN2FmYi00MzU4LWEwYzgtYmFkNDBjNjVmMjUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224311d8a6-d4a2-45bd-9b1b-658f0529700c%22%2c%22Oid%22%3a%229fb24518-ca66-4ea8-8a65-99167dd2c575%22%7d
mailto:bestyrelsen@swimhorsens.dk
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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 2021 og 2022 (2 år): 

i. Henrik Bach. 

ii. Per Klarskov Henriksen. 

iii. Jens Christian Pedersen. 

iv. Christoffer Agersbæk. 

c. Følgende blev valgt i perioden 2021 (1 år): 

i. Michael Schousboe, 1. Suppleant. 

ii. Hans Marius Rasmussen, 2. Suppleant. 

iii. Ulrik Mørch Jensen, 3. Suppleant. 

d. Følgende personer er ikke på valg før 2022: 

i. Jacob Skjelmose, Bestyrelsesmedlem. 

ii. Dennis Damgaard, Bestyrelsesmedlem. 

iii. Mette Thomasen, Bestyrelsesmedlem. 

e. Bestyrelsen er erklæret fuldtallig med 7 personer. 

f. Bemærkninger fra bestyrelsen til generalforsamlingen 

i. Der er ingen bemærkninger eller forbehold. 

 

6) Behandling af indkomne forslag §10 

a. Der var ingen indsendte forslag. 

 

7) Eventuelt 

a. Der var ingen punkter indsendt under eventuelt. 


