
Vejle Svømmeklub
Ekstraordinær generalforsamling, onsdag den 25. januar 2023



1. Velkommen

Dette er ikke en generalforsamling i traditionel forstand

Det er snarere et informationsmøde, da der ikke skal træffes beslutninger

Formålet er at informere om en aktuelle status og planlagte justeringer i klubben

Mødet bliver optaget og præsentationen delt efterfølgende

Den ordinære generalforsamling bliver 28. marts 2023, kl. 19.00-21.00

Vel mødt!



1. Dagsorden

1. Velkommen og dagsorden v/ Formand Ivan Kristian Pedersen

2. Hovedkonklusionerne fra bestyrelsens arbejde v/ Formanden

3. Klubbens økonomi v/ Økonomiansvarlig Morten Østergaard Stanbury

4. Sportsafdelingen v/ Formand for Sportsudvalget Lars Toustrup-Andersen

5. Det frivillige arbejde v/ Formand for Stævneudvalget Louise Schwartz

6. Svømmeskolen v/ Næstformand Rikke Klinkby

7. Klubbens vision, mission og værdigrundlag v/ Næstformanden

8. Spørgsmål/svar v/ Bestyrelsen

9. Eventuelt

10. Afslutning v/ Formanden



Status og udfordringer

2. Hovedkonklusionerne fra bestyrelsens arbejde

Nødvendige justeringer

• Stor sportslig succes har også en pris, som klubben 
tager alvorligt og reagerer på

• Klubkulturen er udfordret på flere områder, hvilket 
skal vendes til en positiv udvikling igen

• Klubdirektøren stopper ultimo januar 2023

• Bestyrelsen genopstiller ikke til marts 2023

• Centrale frivillige stopper i foråret 2023

• Medlemstallet er stort set uændret, ca. 2.200 medl.

• Økonomien var udfordret, men er nu tilstrækkelig til 
at drive det setup, som bestyrelsen har besluttet

• Tilbagevenden til klassisk svømmeklub

• Justering af aftalen med VIES

• Fornyet aftale mellem Vejle Kommune og DGI Huset 
forenkler klubbens dagligdag

• Kris Wesselink er ansat som cheftræner

• Ansættelse af svømmeskoleledelse er i gang

• Ansættelse af administrationschef skal igangsættes

• Der skal ske en styrkelse af frivilligheden i klubben

• Der skal ske en positiv udvikling af klubkulturen



Den formelle struktur

Bestyrelse

Svømmeskole Sportsafdeling

Klub-
administration

Advisory Board

Diverse udvalg (jf. hjemmesiden)

• Breddeudvalg (Svømmeskolen mm.)

• Sportsudvalg (Sportsafdelingen)

• Cup & Mesterskabsudvalg

• Stævneudvalg

• Arrangementsudvalg

• Klubtøjsudvalg

• Sponsorudvalg

• IT-udvalg

2. Klubbens organisation



2. Klubbens ledelse og administration

Hovedprincipperne for klubbens ledelse og administration er følgende:
1. Bestyrelsen har det overordnede ansvar

2. Bestyrelsen ansætter cheftræneren, svømmeskoleledelsen samt det administrative personale

3. Cheftræneren ansætter sin trænerstab i samarbejde med bestyrelsen

4. Svømmeskoleledelsen ansætter instruktører og hjælpeinstruktører, evt. i samarbejde med bestyrelsen

5. Klubbens administration ledes af en administrationschef, som varetager administrative opgaver samt bogholderi

Kris Wesselink er ansat som cheftræner, og der er pt. dialog med flere kandidater 

til Svømmeskoleledelsen.

Der er med Johans fratræden behov for at styrke klubadministrationen, hvilket er 

et fokuspunkt for den afgående bestyrelse inden den ordinære GF i marts 2023.



2. Bestyrelsen – Ny bestyrelse vælges på GF 2023

Formand
Ivan Kristian 
Pedersen

På valg i 2023. 
Genopstiller ikke

Deltager gerne i et 
Advisory Board i 
resten  af 2023

Næstformand
Formand for 
Breddeudvalget
Rikke Klinkby

På valg i 2023.
Genopstiller ikke

Hjælper med kultur 
og værdier indtil 
sommerferien

Økonomiansvarlig
Morten Østergaard 
Stanbury

På valg i 2023.
Genopstiller ikke

Overdrager 
økonomistyringen 
til ny bestyrelse

Formand for Sports-
udvalget
Lars Toustrup-
Andersen

På valg i 2023.
Genopstiller ikke

Deltager gerne i et 
Advisory Board i 
resten af 2023

Formand for 
Stævneudvalget
Louise Schwartz

Udtræder af 
bestyrelsen.

Fortsætter i 
Stævneudvalget

Bestyrelsesmedlem
Pia Thomsen

Udtræder af 
bestyrelsen.

Fortsætter i 
Arrangements-
udvalget



2. Bestyrelsen - Valg til bestyrelsen

Vedtægternes §7

1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der skal bestå af minimum 4 og op til 7 
medlemmer. 

2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, dog således at halvdelen 
skiftes hvert andet år. Suppleanter til bestyrelsen vælges for et år ad gangen.

Der skal således findes mindst 4, og gerne 7, personer, som ønsker at indtræde i en ny bestyrelse 
med virkning fra den ordinære generalforsamling, onsdag den 28. marts 2023.

NB: Interesserede kan skrive en e-mail til formanden på ikp@vejlesvommeklub.dk



2. Bestyrelsen – Årshjul og arbejdsprogram



2. Bestyrelsen – Formand

Ansvarsområde

• Klubbens rolle i lokalsamfundet

• Klubbens rolle i idrætslivet

• Klubbens strategiske rammer

• Eksterne relationer 

• Ekstern kommunikation

• Bestyrelsens arbejde

• Rollemodel for klubbens værdier

Opgaver

• Positionere klubben i dansk idræt 
og i lokalsamfundet

• Sikre gode samarbejdsrelationer til 
DGI, Dansk Svømmeunion, Team 
Danmark og Vejle Kommune

• Føre tilsyn med den strategiske 
udvikling af klubben

• Lede arbejdet i bestyrelsen

• Lede bestyrelsens arbejdsprogram

• Sparre med cheftræneren

• Bidrage til udviklingen af klubbens 
ledere

Mandat

• Formanden kan til enhver tid 
udtale sig på klubbens vegne

• Formanden kan, med klubbens 
næstformand, den økonomi-
ansvarlige, en udvalgsformand 
eller cheftræneren, indgå 
forpligtende aftaler for klubben 
indenfor rammerne af vedtagne 
strategier, planer og budgetter



2. Bestyrelsen - Næstformand

Ansvarsområde

• Klubben som arbejdsplads

• Klubbens organisering

• Intern kommunikation

• Stedfortræder for formanden

• Rollemodel for klubbens værdier

Opgaver

• Føre tilsyn med implementeringen 
af klubbens værdigrundlag i alle 
dele af organisationen og bland de 
frivillige

• Føre tilsyn med organisationen og 
personalet, herunder udvikling og 
trivsel

• Bistå klubdirektøren i forbindelse 
med ansættelse af mellemledere

• Lede arbejdet i bestyrelsen i 
formandens fravær

Mandat

• Næstformanden kan til enhver tid 
udtale sig på bestyrelsens vegne til 
klubbens ansatte og frivillige

• Næstformanden kan træffe beslut-
ning i alle spørgsmål vedrørende 
organisation, herunder personale

• Næstformanden har naturligvis 
formandens mandat, når denne 
rolle varetages



2. Bestyrelsen - Økonomiansvarlig

Ansvarsområde

• Klubbens økonomi

• Klubbens økonomistyring

• Klubbens økonomisystem

• Rollemodel for klubbens værdier

Opgaver

• Føre tilsyn med økonomien

• Bistå med udarbejdelse af budget

• Budgetopfølgning til bestyrelsen

• Bistå med regnskabsudarbejdelse

• Lede revisormøder i forbindelse 
med årsregnskabsaflæggelse

• Forelægge af budget og regnskab 
på generalforsamlingen

Mandat

• Godkende bilag vedrørende 
klubdirektørens udgifter



2. Bestyrelsen - Formand for Breddeudvalget

Ansvarsområde

• Klubbens breddeaktiviteter

• Rollemodel for klubbens værdier

Opgaver

• Lede arbejdet i breddeudvalget

• Føre tilsyn med breddeafdelingen

• Sparre med svømmeskoleleder og 
instruktørerne i breddeafdelingen

• Orientere bestyrelsen om forhold 
i breddeafdelingen

Mandat

• Kan sammen med klubdirektøren 
og/eller svømmeskolelederen 
disponere indenfor rammerne af 
det godkendte budget for bredde-
afdelingen



2. Bestyrelsen - Formand for Sportsudvalget

Ansvarsområde

• Klubbens sportslige aktiviteter

• Rollemodel for klubbens værdier

Opgaver

• Lede arbejdet i sportsudvalget

• Føre tilsyn med sportsafdelingen

• Sparre med cheftræneren og 
trænerne i sportsafdelingen

• Orientere bestyrelsen om forhold 
i sportsafdelingen

• Deltage i forhandlingerne om 
partnerskabsaftale med Team 
Danmark og Vejle Kommune

Mandat

• Kan sammen med cheftræneren 
disponere indenfor rammerne af 
det godkendte budget for sports-
afdelingen



2. Bestyrelsen - Ansvarlig for frivilligindsatsen

Ansvarsområde

• Klubbens frivilligindsats

• Rollemodel for klubbens værdier

Opgaver

• Lede arbejdet med klubbens 
frivillige

• Rekruttere af frivillige

• Arrangere frivilligarrangementer

• Koordinere med stævneudvalget

• Koordinere med den ansvarlige 
for pointsystemet

Mandat

• Kan disponere indenfor 
rammerne af det godkendte 
budget for frivilligindsatsen



2. Bestyrelsen – Ordinært bestyrelsesmedlem

Ansvarsområde

• Repræsentant for klubben såvel 
eksternt som internt og for både 
bredde og elite

• Rollemodel for klubbens værdier

Opgaver

• Deltager i bestyrelsens møder

• Deltage i klubbens aktiviteter

• Udføre opgaver, som bliver 
besluttet i bestyrelsen

Mandat

• Kan generelt udtale sig på vegne 
af klubben og bestyrelsen i over-
ensstemmelse med beslutninger 
på bestyrelsesmøderne.

• Kan disponere indenfor rammer, 
som aftales konkret i bestyrelsen 
for specifikke opgaver i henhold til 
bestyrelsens arbejdsprogram.  



2. Bestyrelsen - Bestyrelsessuppleant

Ansvarsområde

• Repræsentant for klubben såvel 
eksternt som internt og for både 
bredde og elite

• Rollemodel for klubbens værdier

Opgaver

• Deltage i bestyrelsens møder

• Deltage i klubbens aktiviteter

Mandat

• Bestyrelsessuppleanten har det 
mandat, som er tillagt den rolle, 
som suppleanten indtræder i.



2. Samarbejdsrelationer

Primære samarbejdsrelationer Andre vigtige partnere

• Vejle Kommune

• DGI Huset

• VIES (Vejle Idrætsefterskole)

• SvømDanmark

• Team Danmark

• Uddannelsesinstitutionerne

• NovaSkolen, Rødkilde, Campus Vejle

• Sponsorer

• Elite Vejle

• Vejle Idrætsråd



3. Klubbens økonomi

• Resultat for 2022

• Det er omkostningstungt at være blandt Danmarks bedste svømmeklubber.

• Løbende budgetopfølgning - vi ser udfordringen hen over sommeren

• Balance mellem indtægter og udgifter har rykket sig

• Principbudget for 2023



3. Klubbens økonomi – Økonomistyring



4. Sportsafdelingen

• Holdstruktur

• Trænere pr. 1. februar 2023

• VIES samarbejdet

• Partnerskabsaftalen 

• Aktivitetsbudget

• Sportsudvalget



4. Sportsafdelingen - Holdstruktur

VS1
(14-? År)

VS2
(14-ca .17 År)

VS3
(12-14 År)

VS4
(10-12 År)

VS4
(8-11 År)

Svømmeskole/
ungdomsafdelingen

VS Konkurrence/livredning
(11-18 År)

Holdstrukturen er blevet justeret som følge 
af den ændrede aftale med VIES!

Der er stadig en ”rød tråd” i udviklingen af 
svømmernes kompetencer – helt nede fra 
svømmeskolen – og hele vejen til toppen!

For at gøre det transparent for svømmerne, 
er der defineret objektive kriterier for hvert 
niveau i strukturen, men i sidste ende er det 
trænerens suveræne afgørelse, hvem der 
rykker op til de enkelte hold og hvornår.

Trænerne har selvfølgelig løbende dialog 
med den enkelte svømmer om status for 
udviklingen samt evt. krav til forbedring. 



• Talent Vejle: Ella Christiansen og Pil Bennike

• Talent Børkop: Kathrine Erbo Kjær og Laura Rainer

• VS Børn: Nicolai Fuglebjerg, Svava Gregersen, Clara Kapke og Søren Juel

• VS3: Signe Thomassen og Christian Søes

• VS2: Nicolai Fuglebjerg

• VS1: Kris Wesselink og Christian Søes

• VS K/L: Mads Hjort, Laura Damgaard, Malthe Elkjær og Kathrine Erbo Kjær

• VS Masters: Christian Graversen og Kasper Graversen

4. Sportsafdelingen - Trænere pr. 1. februar 2023



• Ny/ændret aftale på plads

• Maks. 8 svømmere pr. sæson

• Forbedret økonomi 

4. Sportsafdelingen - VIES samarbejdet



4. Sportsafdelingen - Partnerskabsaftalen

• Aftale underskrevet frem til 2023

• Indeholder en række mål for både Union, Klub og Kommune

• Indeholder økonomisk elitestøtte



4. Sportsafdelingen - Aktivitetsbudget

• Har været nedprioriteret i forhold til bemanding

• Fremtidigt aktivitetsbudget baseret på variable indtægter

• Stævneindtægter

• Sponsorer

• Camps

• Resterende økonomi i Sportsafdelingen baseret på mere forudsebare indtægter

• Kontingenter

• Aktivitetsmedlemstilskud



4. Sportsafdelingen - Sportsudvalg

• Reetablering af udvalg med 4-6 medlemmer

• Deltagelse fra Stævneudvalg, Arrangementsudvalg, forældre og Cheftræner 
• Aktivitetskalender

• Træningslejre

• Opstartsdag(e), sociale aktiviteter

• Klubmesterskab

• 4-8 årlige møder



Forældrehåndbogen

Link: Forældrehåndbogen på klubbens hjemmeside

5. Det frivillige arbejde - Forældrerollen

Det er et fælles ansvar at sikre, at klubben er 

et godt, udviklende og inkluderende sted at 

være!

Det gælder klubbens bestyrelse, ledelse og 

øvrige ansatte!

Og det gælder svømmere og forældre!

https://konkurrence.vejlesvommeklub.dk/cms/ClubEliteSwimVejle/ClubImages/ForaeldrehaandbogVejlesvommeklub2022.pdf


5. Det frivillige arbejde - Pointsystemet

Det kræver en stor indsats at drive konkurrencesvømning i en svømmeklub, og da svømning i forvejen er en 
forholdsvis dyr idræt, må mange opgaver i tilknytning til klubbens drift nødvendigvis klares af frivillige kræfter.

Hvis man har en svømmer på et af klubbens konkurrencehold, 

Så deltager man i det frivillige arbejde på lige fod og samme vilkår som øvrige forældre. 

Derfor har vi ”Pointsystemet”, der som udgangspunkt har til formål at sikre honorering af frivillig arbejdskraft – altså 
opgaver som klubben alternativt skulle ud og betale for/købe, eller opgaver som klubben får en indtægt ved. 

Systemet følger svømmesæsonen august til juli (dvs. skoleåret). 

• En svømmer som rykker op ved sæsonstart vil skulle optjene det niveaus niveau. 

• Hvis man rykker op til januar måned, skal man optjene halvdelen af det pointantal det pågældende hold.

Læs mere via dette link: Beskrivelse af pointsystemet på klubbens hjemmeside

https://konkurrence.vejlesvommeklub.dk/cms/ClubEliteSwimVejle/ClubImages/Pointbeskrivelse20202021rev.pdf


6. Svømmeskolen

1. Udvikling af svømmeskolen

• Den røde tråd mellem holdene og overgangen til Sportsafdelingen

• Udvikling af instruktører og hjælpeinstruktører

2. Ansættelse af svømmeskoleleder(e)

3. ”Members first” undersøgelsen



7. Klubbens vision, mission og værdigrundlag

Klubbens vision og mission er uændret



7. Klubbens vision og mission

§ 2 Formål

Stk. 1 

Vejle Svømmeklub vil: 

a. arbejde for udbredelse af alle former for svømmesport 

b. tilbyde aktiviteter på både bredde- og konkurrenceniveau, så borgere, uanset ambition, kan få 

glæde af klubbens aktiviteter 

c. skabe en klub, som danner rammen om et engagerende fællesskab



7. Klubbens værdigrundlag
 Medlemmer Medarbejdere Undervisning Familien 

Engagement Deltager aktivt og 
engagereret i træning og i 
klubbens andre aktiviteter 

er engagerede i deres 
arbejde og bidrager med 
positiv energi til at skabe et 
udviklende og trygt miljø for 
alle medlemmer. 
 

Skaber udviklende og 
inspirerende rammer for 
svømning/vandsport 
 

Bakker op om 
svømmeklubben og indgår 
i et forpligtende 
samarbejde 
 

Ordentlighed Udviser respekt ved at tale 
ordentlig til og om andre. 
 

følger de rammer og regler, 
der er sat for deres arbejde, 
og kommunikerer i en god 
tone med respekt for 
andres synspunkter. 
 
 

Skaber mulighed for at alle 
medlemmer bliver en 
aktivt del af 
undervisningen 
 

Udviser respekt for Vejle 
Svømmeklub ved at tale 
ordentlig til og om andre. 
 

Rummelighed  Rummer og respekterer de 
andres forskelligheder og 
hjælper holdkammerater 
og trænere.   

Har blik for 
svømmernes forskelligheder 
og giver dem mulighed for 
at udfolde sig i fællesskabet. 
 

Sørger for at hvert medlem 
føler sig en del af 
fællesskabet, og giver 
plads til svømmere på alle 
niveauer. 
 

Rummer og respekterer 
andres synspunkter og 
forskelligheder 
 

Ærlighed  Efterlever klubbens regler 
og værdier 
 

Efterlever klubbens regler 
og værdier, og 
kommunikerer dem klart og 
tydeligt.  
 

Undervisningen efterlever 
klubbens regler og værdier 
for at udvikle de bedste 
svømmere. 
 

Bakker op om klubbens 
værdier, og kommunikerer 
positivt om træner og 
svømmeklub 
 
 

 



8. Spørgsmål/svar 



9. Eventuelt 

Eventuelt interesserede 
kan læse mere om Vejle 
Svømmeklubs udvikling 
fra breddeklub til en af 
Danmarks stærkeste 
eliteklubber, som hviler 
på et solidt fundament, 
nemlig en velfungerende 
svømmeskole.



10. Afslutning 

TAK FOR I DAG

Link til optagelse af mødet og præsentation sendes i morgen

Bestyrelseskandidater kan anmeldes til ikp@vejlesvommeklub.dk

HUSK – Ordinær generalforsamling med bestyrelsesvalg

Tirsdag den 28. marts 2023, kl. 19.00-21.00

mailto:ikp@vejlesvommeklub.dk
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