Generalforsamling torsdag den 17. september 2020
kl. 19.00 i Magion, Tinghusgade, Grindsted.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning, herunder også afdelingerne.
3. Godkendelse af foreningens regnskab.
4. Fremlæggelse af budget.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer.
• Janni Rahbek på valg – genopstiller
• Jens Brinkmann på valg – ønsker ikke genvalg
• Martin Risager Hansen – ikke på valg (stopper næste år)
• Valg af 4. bestyrelsesmedlem
• Valg af 5. bestyrelsesmedlem
7. Valg af suppleant.
• Christian Holdt – ikke på valg
• Valg af 2. suppleant
8. Valg af revisor.
• Maiken Holdt - Ikke på valg
Valg af revisorsuppleant.
• Rikke Lund på valg - genopstiller
9. Eventuelt.
1.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Børge Larsen, som modtog valget.
Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet jf. vedtægterne.

2.

Beretninger for sæson 2019/2020.
Jens Brinkmann berettede som formand for hovedbestyrelsen.
Der var ingen indvendinger eller spørgsmål, og beretningen blev godkendt af
generalforsamlingen.
Der blev fremlagt beretning fra undervisningsafdelingen.
Der var ingen indvendinger eller spørgsmål, og beretningen blev herefter godkendt af
generalforsamlingen.
Der blev fremlagt beretning fra konkurrenceafdelingen.
Der var ikke yderligere spørgsmål, og beretningen blev herefter godkendt af
generalforsamlingen.
Beretningen fra bestyrelsen er vedlagt som bilag til referatet.

3.

Regnskab
Martin Hansen fremlagde regnskabet for 2019/2020:

Året viste et driftsmæssigt overskud på 83 t.kr. mod sidste års underskud på 49 t.kr.
Valle Cup realiserede et overskud på niveau 115 t.kr. mod sidste års overskud på 102 t.kr.
Regnskabet er grundet sygdom ikke blevet revideret, det besluttes at regnskabet godkendes
såfremt revisoren godkender. Når regnskabet er godkendt aftales det, at de bliver lagt på
Svømmeklubbens hjemmeside.
4.

Budget
Bestyrelsen fremlagde budget, hvor der forventes et underskud i niveau 117 t.kr. som følge
af covid-19 restriktioner og der aflysning af Valle-Cup 2020
Der blev stillet spørgsmål omkring hvorvidt det kontante indestående var for højt.
Hertil svarede Jens Brinkmann, at bare 2 år med svigtende Valle Cup og/eller
juletræsindsamling vil betyde, at reserverne hurtigt er opbrugt.
Jens Brinkmann informerede om, at der ikke er søgt hjælpepuljer, da regnskabet i foråret så
fornuftigt ud. Situationen nu, hvor Valle Cup er aflyst, gør, at klubben vil overveje at søge
puljer såfremt dette bliver muligt igen.
For yderligere uddybning af tallene kan der rettes henvendelse til kassereren.

5.

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling på mødet.

6.

Valg af 3-5 hovedbestyrelsesmedlemmer
Janni Rahbek genopstillede og blev valgt for perioden 2020/2021 – 2021/2022
Klaus Krogh opstillede og modtog valg for perioden 2020/2021 – 2021/2022
Jens Brinkmann modtog efter opfordring genvalg og er valgt for perioden 2020/2021

7.
Hovedbestyrelsen består hermed af følgende valgte medlemmer:
Jens Brinkmann 2020/2021
Martin Risager Hansen 2019/2020 – 2020/2021
Janni Rahbek 2020/2021 – 2021/2022
Klaus Krogh 2020/2021 – 2021/2022
Formand Jens Brinkmann gjorde opmærksom på, at der stadig er 1 ledig pladser i
hovedbestyrelsen. Suppleanter inviteres med til hovedbestyrelsesmøderne.
8.

Valg af suppleant
Christian Holdt, var ikke på valg - valgt for perioden 2019/2020 – 2020/2021.
Hovedbestyrelsen har hermed følgende valgte suppleanter:
1. suppleant - Christian Holdt 2019/2020 – 2020/2021
2. suppleant - xxxx 2020/2021 – 2021/2022

9.

Valg af revisor
Maiken Holdt, var ikke på valg - valgt for periode 2019/2020 – 2020/2021.
Maiken Holdt ønsker at stoppe før tid, Rikke Lund kommer derfor som revisor suppleant op
og tager det sidste år som revisor 2020/2021
Valg af revisorsuppleant
Torben Holt blev valgt som revisorsuppleant for periode 2020/2021 2021/2022

10. Eventuelt
Jens Brinkmann takkede for fremmødet, hvor 3 medlemmer udover bestyrelsen og
udvalgsformænd deltog.
Tak til dirigent Børge Larsen
Referent: Janni Rahbek

