
Referat fra Generalforsa mling
Vejle SvØnnmeklub d. 11. marts 2020

1. Valg af stemmetællere
Bestyrelsen foreslog Flemming Windfeld og Allan Christensen, og det blev godkendt af de
fremmødte.

2. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog lvan K. Pedersen, og det blev godkendt af de fremmødte.

lvan konstaterede at GF er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig
a) Jf. vedtægterne skal Generalforsamlingen afholdes i marts.
b) Generalforsamlingen skal varsles på hjemmesiden og via mail til medlemmerne senest 3 uger

før.

3. Valg af referent
Bestyrelsen foreslog Mia Jappe, og det blev godkendt af de fremmødte.

4. Bestyrelsensberetning
Formanden gav en beretning om året, der er gået.

Organisotionen v. Lars Hededal
- Vi har foretaget nogle strukturelle ændringer i klubben. Johan blev sat ind som KIub-direktør i

slutningen af året og varetager driften af klubben.
- Johan har ansvaret for både konkurrenceafdelingen og vores indtjenende del af klubben;

Svømmeskolen. Johan sikrer træner-bemanding, samt sparring og udvikling.

Fociliteter v. Lors Hededal

- Den nye svømmehal har vist sit værd. Stævneafuiklingen og faciliteterne er blevet rost, og

besøgende klubber er glade for at komme hos os. Klubben har fået et løft ved denne
forbedring.

- Vi er udfordret mht. varmtvandsbassiner. Vi har for få timer med adgang til disse.
- Fjordsvøm blev for første gang i 14 år ikke afholdt. Dette skyldes primært at vi ikke længere

modtager støtte fra kommunen, som ellers har været brugt til toiletvogne,
sikkerhedsforanstaltninger etc. Ny dialog er i gang med kommunen.

Svømmeskolen v. Mio lappe
- Vi har i 2019 haft fokus på instruktørbemandingen og på at sikre, at de har en tilknytning til

klubben.
- Vi har 2 årlige samlinger med sparring og fælles forberedelse af undervisningsmateriale
- Ved årets udgang blev lønnen løftet.



- Svømmeskolen er klubbens vigtigste indtægtskilde, og vi skal sikre, at både Instruktører og
hjælpeinstruktører har det godt, da det giver gladebqrn/deltagere.

- Mads Hjort er kommet om bord, og det har givet et fantastisk løft til svømmeskolen. Han
hjælper og sparrer med instruktørerne. Det gode samarbejde mellem Linda Rainer (ansvarlig i

Børkop) og Mads Hjort {Ansvarlig i Vejle) er til glæde for alle.

Stævner & Mesterskaber v. Johon Seistrup
- Begynderstævne: Større fokus på at engagere de unge svømmere. God opbakning fra lokale

klubber, som også deltager.
- Vi har en del børnesvømmere, som præsterer rigtig godt. Klubben har længe haft stort fokus på

de unge svømmere, og det er der stadig fokus på fra klubbens side. Vi ønsker at undgå at have

årgange med alt for få eller ingen sv6mmere.

- Klubben har i 2019 opnået flotte resultater:
- 82 medaljer på junior/senior årgange!
- EJM deltagelse
- EM deltagelse

Sportsofdel i n gen v. J oha n Sei strup
- lr2019 foretog vi en deljusteringer ift. kapacitet og træningstider.
- Junior/senior blev i 2019 samlet i et stort hold. Godt set-up både mht. træningstider og

styrketræning
- NOVA svømmere: Vigtigt at inddrage svømmere for 7.,8., 9. klasse. Disse svømmere har større

fleksibilitet og kan nemmere både klare sport og skole.

o 5 svømmere fra NOVA skolen i klubben på nuværende tidspunkt.
- VIES: Er blevet et meget vigtigt samarbejde for klubben. 12 svømmere årligt. Økonomisk støtte,

Liv til svømmerne. Vi oplever stor interesse for svØmmere fra hele landet, som ønsker at gå på

VIES. Vi modtager 50-60 ansøgninger årligt til 1-2 pladser. VIES samarbejdet går længere end

blot svømmere og Økonomi. Viværner om dette samarbejde.
- Ungdomsuddannelserne: Godt samarbejde med Rødkilde, Campus og Rosborg, det er vigtigt for

klubben og for svømmerne.
- Udskiftning på trænerfronten: Martin forlod klubben og tog til Norge. Chris er kommet til

klubben. At få Chris ind i klubben har været nemt, da Chris allerede kender klubben.
- Kystlivrednings-holdet: Det bedste klubben har gjort ift. Strukturen i klubben. Kompetente

trænere Mads og Kristoffer. Holdet har fået bedre traeningstider. K/L vil være i fokus for
klubben i 2020.

Lars tilføjer: Påskyndelse af træner-setup'et ude i det danske land.

5. Regnskabsaflæggelse - til godkendelse

Allan Bjørn gennemgik regnskabet. Regnskabet for 2019 er at finde på hjemmesiden.
Regnska bet blev godkendt.

6. Fremlæggelse af budget - til orientering
Budgettet for 2A2O blev gennemgået. Budgettet er konservativt sat og lavet med et
forsigtighedsprincip.



Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

Valg til bestyrelse
FØlgende blev valgt ind i bestyrelsen:

o Henrik Kjeldsmark
o Marianne Madsen
o Lars Toustrup (tager 1 år mere)
r Mia Jappe (frem til flytning fra Vejle)

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Der blev ikke fundet nogle nye bestyrelsessuppleanter på generalforsamlingen. Bestyrelsen vil gå

på jagt efter nye suppleanter. Følgende er kommet til efterfølgende:
. Annette JØrgensen

Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
Følgende blev valgt som revisorer:

o Morten Østergaard
o Flemming lb Windfeld

FØlgende blev valgt som revisorsuppleant
o Allan Christensen

11. Eventuelt
o Debat om Pointsystemet og den manglende deltagelse fra de samme personer.

Bemanding til stævner blev debatteret, herunder inddragelse af nye forældre og bedre
indflyvning af nye forældre.

Corona situationen blev kort vendt, blandt ifm. deltagelse i stævner
Spørgsmål om antallet af træningslejre: Nu er der 2 træningslejre, hvor der tidligere var 1.

Stor økonomisk post og nogle som ikke kommer med af den grund. Beslutning om antallet
af træningslejre baseres på en sportslig vurdering og vurderes årligt.

Referat er godkendt af Referent
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