Ekstraordinær Generalforsamling
Torsdag den 15. februar 2018 kl. 19.00

REFERAT
1. Valg af ordstyrer: Peter Koch Jensen
Valg af referent: Rikke Skov Grell
Valg af to stemmetællere: Torben Nielsen og Winnie Bruun
2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017 og fremlæggelse af budget for
2018:
Casper Larsen fremlagde 2017 regnskabet.
Tilgodehavender fra Parkstafet. Kommunen og Nykredit
Skyldige: Slutafregning VAT, Efterårstræningslejr VG17
Morten Kjær: Hvordan synes bestyrelsen resultatet for 2017 er?
Svar: Økonomien har betydet en hel del for bestyrelsen pga. udgangen af VAT. GSK har
haft store udfordringer med at skaffe vandtid. Vi ville gerne have haft brugt penge på
mere vandtid, men det har ikke kunne lade sig gøre.
Jakob Enemærke: Beløbet der er budgetteret på VG17 samarbejdet virker meget højt.
Hvordan kan det være aktivitetstilskuddet varierer så meget?
Svar: Budget er sat konservativt da aktivitetstilskuddet fra kommunen er forskudt og beregnet efter hvor mange timer der er brugt og hvor mange medlemmer mm.
Josephine: VAT i forhold til VG17, har GSK købt katten i sækken? Det virker meget dyrt.
Svar: VEST Brøndby og GSK har mere samme holdning til træning, struktur og linje fra
svømmeskole til konkurrencehold over til elite. Kvaliteten er lige så høj. Socialt virker
VG17 meget bedre. Flere får tilbuddet om at komme videre i trænings/startfællesskab.
Dyrere da to klubber skal dække fuldtidstrænere ift. VAT hvor flere klubber dækkede udgiften.
Morten Kjær: Indtægt på egne stævne er dobbelt så høj i budgettet for 2018. Hvordan
kan det være?
Svar: Sommerstævne 2018 bliver 2 dages stævne med mere fokus på at få flere klubber
til at deltage.
Kassererens beretning af årsregnskabet 2017 blev godkendt.
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3. Valg:
Bestyrelsen bestod af:
- Stefan Andersen
- Camilla Dahl
- Claus Hørning
- Søren Ry Nielsen
- Casper Larsen
- Rikke Skov Grell
- Mette Dam Mikkelsen
-

Udpeget af Vennerne: Karsten Nørskov

Revisorer var:
- Thomas Riise Johansen
- Tue Vestergaard Nielsen
Revisorsuppleant er:
- Jesper Dan Hansen

På valg (for 2 år) er:

Camilla Dahl
Claus Hørning
Søren Ry Nielsen

- modtog ikke genvalg
- modtog ikke genvalg
- modtog ikke genvalg

Stefan Andersen udtrådte af bestyrelsen og hans bestyrelsespost blev derfor ledig for 1 år,
da hans bestyrelsespost først er på valg i 2019.
Valgte medlemmer til bestyrelsen:
- Martin Egholm (Rasmus T1 og T3)
- Josephine Ahm-Jantzen (Jonathan T2 og svømmeskole)
- Kasper Thøgersen (Anders T1)
- Louise Rosenkranz (Regitze T1 og Svømmeskole)
Valgt suppleant:
- Peter Koch Jensen
Svømmerrepræsentanter: Rasmus Langvad havde frembragt en fuldmagt. Bestyrelsen sender en mail ud til alle svømmerne om at Rasmus blev valgt til Svømmernes repræsentant.
Revisor:
Valgt for 1 år blev:

Revisorsuppleant:
På valg for 1 år

Thomas Riise Johansen
Tue Vestergaard Nielsen

Niels Thor Mikkelsen
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Slutkommentarer:
Morten Kjær: Kommentar som tidligere formand for GSK synes jeg, det er rigtig godt med
elitesamarbejde. Prøv at få det nye samarbejde til at fungere.
Æresmedlemmerne vil gerne tilbyde at stå for 50 årsjubilæumsreceptionen. Må æresmedlemmerne gå videre med deres planer? Jubilæet er d. 4. april 2018. Vil gerne have en repræsentant fra bestyrelsen. Dato skal bestemmes for selve eventen. Der er penge at søge i kommunen til receptionen.
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