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Referat af Generalforsamling d. 23 marts. 2017, Frederikssund Svømmeklub. 
 

1. Valg af dirigent. 
Jan Wentort blev valgt som dirigent. 
 

2. Bestyrelsens beretning. 
Formand Teddy Bjørklund fremlagde bestyrelsens beretning. Se vedhæfte bilag nr. 1. 
 

3. Godkendelse af regnskab. 
Kasserer Laust Michaelsen fremlagde regnskab, som viste et overskud på 112.352,00, 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Behandling af indkomne forslag. 
Der var ikke kommet nogle forslag. 
 

5. Vedtagelse af budget for det kommende år. 
Kasserer Laust Michaelsen fremlagde budgettet, budgettet blev vedtaget. Dog var der 
ønske om at der skulle være hensat midler til en måske kommende cheftræner. Dette er en 
opgave for den nye bestyrelse, at tage stilling til. 
 

6. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen forslog at kontingentet forblev uændret, forslag vedtaget. 
 

7. Valg af bestyrelse. 
På valg Anders Mikkelsen (Genopstiller) 
Da bestyrelsen i flere år ikke har været fuld besat, var det glædelig at følgende stille op, og 
for første gang i mange år fik vi et kampvalg til de tre bestyrelsesposter. 
 
De opstille kandidater var. 
- Jesper Dyrhauge 
- Jan Sønderby 
- Lennart Kragh 

 
Efter skriftlig afstemning samt optælling blev følgende kandidater valgt til 
bestyrelsesposten: 
- Anders Mikkelsen 
- Jesper Dyrhauge 
- Lennart Kragh 

 
Bestyrelsen konstitueres på først kommende bestyrelsesmøde i april 2017. 
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8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
På valg. 
Dorthe Schmidt (Modtager genvalg) 
Jan Wentort (Modtager ikke genvalg) 
 
Dorthe Schmidt Genvalgt 
Jan Sønderby Valgt jf., valget i punkt 7. 
 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
På valg. 
Tom Nielsen (Genopstiller) 
Anne Dorthe Hansen (Genopstiller) 
 
Begge modtog genvalg. 

 
10. Eventuelt. 

Denne del af generalforsamlingen kan og må blive en opsamling af mange udtryk og 
standpunkter, som den nye bestyrelse må arbejde med, jeg vil som referent lave dette i stik 
ord og lade den nye bestyrelse arbejde med disse emner. Jeg har prøvet at samle op på 
disse emner i en samlet punktform. 
 
- Cheftræner eller en voksenfigur som rollemodel. 
- Kommunikation, kommunikere vi godt nok, eller er der noget der kan laves om. 
- Holdleder i forbindelse med træningslejr, skal der være en med eller ikke, der blev i alle 

tilfælde givet udtryk for en hvis nervøsitet i denne forbindelse. 
- Lennart kom også med et input, vedrørende træner, feedback, bredde, en voksen, en 

der kigger på kvaliteten af træning, træner gode til det sociale, men hvor er vi 
træningsmæssigt. 

 
Dette skulle omfatte de punkter der blev fremlagt, det må nu være op til den nye 
bestyrelse af drøfte disse punkter og evaluerer på disse. 
 
 
 
Referent Jesper Grøndal 
Frederikssund den. 28/3-2017 
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Bilag 1. Bestyrelsens beretning ved formand Teddy Bjørklund. 
FSK generalforsamling 2016, torsdag den 23. marts 2017 - stikord til mundtlig beretning. 

 

Sæson generelt 

Bestyrelsen har afholdt månedlig møde, der udgangspunkt har været afholdt den 1. mandag i 

måneden, dog ikke i juli måned pga. sommerferie. Mødet har været afholdt her i klubhuset, 

Vadestedet fra kl.: 19:00 til ca. kl.: 21:45. 

 

Bestyrelsen har bestået af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Vi har dog mistede to 

bestyrelsesmedlemmer i starten af den nye sæson, da Anne og Kuno valgte at træde ud af 

bestyrelsen efter overdragelse af deres hovedopgaver henholdsvis kasserer-funktionen og 

stævnetilmelding. 

Bestyrelsen har bl.a. løst opgaver via klubbens årshjul. 

 

Sæsonen har som vanlig budt på rigtig mange opgaver, der har medført stor aktivitet i de 

forskellige udvalg, her kan bl.a. nævnes: 

 

 Det årlige Klubmesterskaber for både konkurrence og undervisningsafdeling – en 

stor succes med mange tilmeldte samt fremmødte forældre. 

 Den traditionelle juleafslutning med gløgg, kakaomælk og æbleskrive til 

svømmeskolen – der har været aktiviteter vedr. planlægning, indkøb, afvikling. I år 

afholdte vi som noget nyt en juleafslutning for konkurrenceholdene den sidste 

fredag før jul. 

 Stævnekalenderen – Orientering om sæsonens stævner, stævnetilmelding samt 

planlægning af kørsel til de mange stævner henover året, derudover planlægning samt 

afvikling af Den Store Svømmedag, som et tilbud til alle kommunens borger med 

mulighed for at se hvor langt de kunne svømme. 

 Afholdelse af sponsorsvøm – en mulighed for svømmerne til at svømme penge ind 

til påsketræningslejren. 

 Julelodder – I år fravalgte vi salg af juletræer pga. et meget ringe udbytte i forhold til 

det meget store arbejde. Som et alternativ valgte vi at sælge Børnehjælpsdagens 

Julelodder – efter en sløj start endte vi med at sælge ca. 850 (842) lodder – super flot. 

 Udarbejdelse af diplomer i forbindelse med svømmeskolens diplomuger – der har 

været afholdt 2 diplomuger henover sæsonen – efterår og forår. 

 Sæsonplanlægning samt løbende opfølgning på holdene – vi har bl.a. udvidet vores 

undervisning af Lær at Crawle for voksne med endnu et hold. Der er rent faktisk 

lykkedes at få flere medlemmer, en stigning på ca. 8 %. 

 Sommer Svømmeskole herunder planlægning samt afvikling – igen i denne sæson 

valgte vi at udbyde 6 hold pga. den store tilslutning. 

 Opdatering af klubbens medieplatform herunder hjemmeside, lysavis, klubtavle samt 

facebook bl.a. med live-feeds fra diverse events 

 Afholdelse af flere trænermøder – blev afholdt månedligt med stort fokus på opgaver, 

samabejde og vidensdeling 

 Sponsorarbejde – vores udvalg har igen været på stor jagt efter sponsorer og de er 

lykkedes med at skaffe sponsor til klubbens t-shirt (Bolig.NU) samt en tøjsponsor via 

TYR. De er ligeledes lykkedes med en aftale med OK-benzin. Udvalget har også skaffet 

et sponsorat fra Haldor Topsøe.  

Vi kan dog sagtens bruge flere sponsorer, så ideer til sponsoremner modtages meget 

gerne samt flere arbejdsressourcer til løsning af opgaven – stor tak og ros til udvalget 

for et super flot stykke arbejde herunder en speciel stor tak til Jesper Dyrhauge for den 

store indsats. 

 Tøjudvalget lykkedes med at få udarbejdet en tøjpakke med den nye tøjsponsor, TYR.  

 

Og listen kunne fortsætte. 
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Kommune og hal 

Kommunen er i fuldgang med processen samt planlægningen i forbindelse deres vision om en 

ny idrætsby herunder en ny svømmehal. Frederikssund Svømmeklub har løbende deltaget 

aktivt i denne proces med indtil flere arbejdsmøder - ultimo marts skulle det første udkast 

ligge klar.   

 

I denne sæson har vi fortsat det gode samarbejde med Frederikssund Triathlon Klub, hvor vi 

med stor succes har stået for træningen i forbindelse med deres øvede-hold mandag og 

onsdag samt begynder-hold torsdag. 

 

I juli måned blev vi kontaktede af en familiekonsulent fra kommunens Aktiv indsats og 

integration, som spurgte om vi kunne hjælpe nogle flygtningebørn med at lære at svømme for 

så ville de søge midler fra Dansk Flytningehjælps fritidspulje. Vi sagde ja til at finde de rette 

hold til de ca. 10 børn. Projektet voksede hurtigt og i dag har vi pt. 52 flygtningebørn fordelt 

på 9 forskellige svømmeskolehold. Vi har tildelt flere træner og hjælpetræner ressourcer på de 

svømmeskolehold, som har flygtningebørn. Vi har afholdt forældremøder med tolk samt talt 

lidt med pressen, dog har vi været meget bevidste om ikke at gøre et stort nummer ud af 

dette – for klubben er det børn, der gerne vil lære at svømme. 

 

 

Trænerstab 

Vi rekruttere løbende trænere fra egne rækker til klubbens konkurrence- og svømmeskolehold 

og ansatte 3 nye trænere ved sæsonstart, der alle har gennemgået Svømningens 

Grunduddannelse ved Dansk Svømmeunion. Derudover har alle trænere gennemgået den 

årlige basisprøve. 

I forbindelse med planlægningen af den nye sæson fyrede vi klubbens chef-træner, da 

indsats/udbytte i relation til det økonomiske ikke hang sammen. 

Det medførte til at vores meget dygtige trænere blev kaldt ind og i løbet af en weekend havde 

vi en løsning med forskellige træner teams med ansvar for at løfte de forskellige opgaver. 

Øverste ansvarlig blev klubbens formand.  

Der skal lyde en stor tak til vores træner team, som endnu engang har løftede i flok og har 

leveret et stort arbejde samt nogle flotte resultater. 

Denne nye konstellation af træner-teams har ligeledes medført alternative 

træningsarrangementer så som legedag, crossfit træning i Butchers samt AkroYoga. Derudover 

stor kreativitet i forbindelse med dryland samt alternative dryland træning ved lukning af 

bassinet. 

 

 

Økonomi 

Klubben har haft stort fokus på økonomien efter sidste års store underskud. Klubbens nye 

kasserer har gjort et stort arbejde for at skabe overblik samt påpege mulige besparelser.  

Det store arbejde har således også skabt værdi – et stort underskud er således vendt til et 

stort overskud. 

  

Men mere om regnskab og økonomi senere iht. dagsorden. 
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Svømmeresultater: 

Vores talentfulde træner-team har også i denne sæson formået at skabe en stadig udvikling 

samt opblomstring af klubbens mange talenter.  

Sæsonen har budt på et hav af flotte resultater og masser af personlige rekorder.  

Følg klubbens hjemmeside, facebook side samt gruppe, som fortæller om de mange flotte 

resultater. 

 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke for den store indsats der er ydet her i 2016. Husk på at en 

meget stor del af klubben arbejdskraft udføres af frivillige, vi er engageret i utrolig mange 

aktiviteter, og der bliver udført en stor indsats af bestyrelsen, klubbens trænere herunder 

hjælpetrænere samt et stort antal frivillige med tilknytning til klubben, så mange tak for jeres 

bidrag i 2016. 

 

Jeg ser frem til at fortsætte det gode arbejde og samarbejde i 2017. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Teddy Bjørklund 

Formand  

 

 
 
 
 


