
 Frederikssund Svømmeklub 

 Odinsvej 2, 3600  Frederikssund 

e-mail: frederikssundswim@klub-modul.dk 

www: www.frederikssundswim.dk 
 

 

    

 

 
 

Referat af Generalforsamlingen d. 17. Marts 2016 
Vadehuset 

 

 

1. Valg af dirigent.  Carsten Ramsdahl blev valgt som dirigent 

2. Bestyrelsens beretning. Formand Teddy Bjørklund fremlagde bestyrelsens 

beretning. Se længere nede. 

 

3. Godkendelse af regnskab. Kasserer Anne Goldberg fremlagde regnskabet, som 

viste et underskud på kr. 55.362,- 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Behandling af indkomne 
forslag. 

Der var ikke kommet nogle forslag 

5. Vedtagelse af budget for det 

kommende år. 

Kasserer Anne Goldberg fremlagde budgettet. 

Budgettet blev vedtaget 

6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen forslog en kontingent stigning på 7%, dette 

blev godtaget. 

 

7. Valg af 

bestyrelsesmedlemmer. 

Formand Teddy Bjørklund 

(genopstiller) 

Bestyrelsesmedlem Jan 

Wentorf. (genopstiller ikke) 

Bestyrelsesmedlem Morten H. 

Nielsen. (genopstiller ikke) 

Bestyrelsesmedlem Dorte 

Schmidt. (genopstiller ikke) 

Bestyrelsesmedlem Jesper 

Grøndal. (genopstiller) 

Den nye bestyrelse blev som følgende: 

 

Bestyrelsesmedlemmer; 

Teddy Bjørklund (Formand) 

Laust Michaelsen (Kasserer) 

Jesper Grøndal 

Anne Goldberg 

Kuno Larsen 

Anders Mikkelsen 

Steen Petersen 

 

 

8. Valg af suppleanter til 

bestyrelsen. 

Suppleant Julie F. Eriksen. 

(genopstiller ikke) 

Suppleant Lise-Lotte Wolsted. 

(genopstiller ikke) 

Supplanterne blev: 

Jan Wentorf 

Dorte Schmidt 

9. Valg af 2 revisorer og 1 
revisorsuppleant. 

Revisorerne blev; 

Tom Nielsen 

Anne Dorthe Hansen 
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10. Eventuelt. 

 

 

 

 

 

Der blev talt om anden form for forældrehjælp, som er 

meget velkomment.  

Niels Willum Andersen vil gerne hjælpe som underviser i 

førstehjælp 

Susanne Nielsen vil gerne hjælpe til med kørersedlerne 

og se på om vi kan omlægge vores værdipapirer. 

Vi talte også om hvordan vi kunne vi kunne få en større 

indtægt i klubben. 

Her blev det foreslået at skære undervisningsholdenes 

undervisningstimer ned til 40 min. 

Det blev foreslået at vi evt. lavede hold, hvor der kunne 
svømme 2 gange om ugen i stedet for kun 1. 

Bestyrelsen vil se nærmere på disse forslag. 

 

 
Formandens Beretning 
FSK generalforsamling 2015, torsdag den 17. marts 2016 - stikord til mundtlig beretning. 

 

Sæson generelt 

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

måneden, året rundt dog ikke i juli. 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. Bestyrelsen har bl.a. 

løst opgaver via klubbens årshjul. 

 

Sæsonen har som vanelig budt på 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 Danmark Svøm-langt, som et tilbud til alle kommunens borger med 

mulighed for at se hvor langt de kunne svømme. 

Desværre har vi været ramt af stævneaflysninger bl.a. pga. få tilmeldinger samt en 

misforståelse i tilmelding, der desværre ikke blev modtaget korrekt – oplevelser vi 

helst vil være foruden og derfor vil vi fremover forsøge at få feedback på vores 

forhåndstilmeldinger.     

 Juletræssalg – som igen blev solgt ved svømmehallen – tilrettelæggelse af 

juletræsalg herunder aftale med forhandler, modtagelse af træer, skaffe sælgere, 

løbende opfølgning, afregning samt oprydning mm. 

 Udarbejdelse af diplomer i forbindelse med svømmeskolens diplomuger – der har 

været afholdt 3 diplomuger henover sæsonen – efterår, distance og forår. 

 Sæsonplanlægning samt løbende opfølgning på holdene. 

 Sammenlægning af vores hjemmeside med vores online medlemssystem – 

planlægning, implementering samt løbende opfølgning. Hjemmesiden er ligeledes 

blevet integreret med vores facebook-side. 
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 Sommer Svømmeskole herunder planlægning samt afvikling – igen i denne sæson 

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

 Sponsorarbejde - jagten på sponsorer, som har været et rigtigt utaknemmeligt job 

med mange afslag – pt. har vi ingen sponsorer og pt. har vi akut brug for sponsor til 

vores sommersvømmeskole.  

Vi mangler således sponsor til både vores t-shirt, shorts, taske samt badehætte. Ideer 

til sponsoremner modtages meget gerne samt arbejdsressourcer til løsning af opgaven. 

 

 

 

Kommune og hal 

Primo 2015 indgik vi dialog med Frederikssund Familiesvøm med henblik på et fremtidigt 

samarbejde mellem klubberne. Frederikssund Familiesvøm havde umiddelbart ingen trænere 

tilbage, så vi fik lagt en plan for hvilke hold, der skulle udbydes. Frederikssund Svømmeklub 

lagde en plan for eksisterende hold inklusiv Familiesvøms hold samt vi ansat og igangsat 

træner uddannelse for fire nye trænere. 

Desværre meddelte Frederikssund Familiesvøm kort tid før sommerferien, at de alligevel ikke 

var interesseret i et samarbejde og at de i stedet ville nedlægge deres klub. 

Vi tog fat i kommunen i forbindelse med kunne opretholde nogle af holdene, da vi allerede 

havde åbnet op for tilmelding samt ansættelse af trænere til disse hold. Vi fik umiddelbart 

dispensation til disse hold.  

 

Ligeledes medio 2015 indgik vi dialog med Frederikssund Triathlon Klub, som akut havde brug 

for træner kapacitet. Igennem god dialog fik vi skabt et samarbejde, der bl.a. indebar, at vi 

lagde en plan for deres øvede-hold mandag og onsdag og begynder-hold torsdag samt står for 

selve træningen af disse hold. Det har umiddelbart været en succes, som også fortsætter i 

2016. 

 

Kommunen har igangsat deres vision om en idrætsby med samling af flere forskellige idrætter 

på et stort areal i ådalen. Her skal bl.a. ligge en ny svømmehal. Frederikssund Svømmeklub 

deltager aktivt i denne proces, som fortsætter i 2016 – ultimo marts skulle det første udkast 

ligge klar.   

 

Trænerstab 

Som tidligere nævnt ansatte vi 4 nye trænere ved sæsonstart og alle har gennemgået 

Svømningens Grunduddannelse ved Dansk Svømmeunion. Ligeledes har alle trænere 

gennemgået den årlige basisprøve. 

I forbindelse med påsketræningslejren for FS1 kom vores chef-træner, Carsten, desværre til 

skade og blev sygemeldt resten af sæsonen. Carsten kom stærkt igen til den nye sæson. I 

forbindelse med Carstens sygemelding trådte vores dygtige team til for at løfte denne opgave. 

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

hjælp for klubben i denne uheldige situation. 

Vi fik en henvendelse fra Farum Svømmeklub, som var interesseret i at gøre brug af vores 

dygtige og erfarne chef-træner til deres elite-svømmere med henblik på en eventuel OL i RIO 

2016. Vi har indgået en aftale hvor Farum Svømmeklub må gøre brug af Carstens kompetence 

og hvor vi kan få noget sparring og træning på 50m bane for vores svømmere på FS1. 

 

 

Økonomi 

Klubben kommer desværre igen i år ud med et underskud i regnskabet, hvilket skyldes flere 

faktorer, bl.a. 

- Sygemelding af Carsten, der gav uforudsete lønudgifter 

- To træningslejre der blev en del dyrere end budgeret 

- Manglende indtægter vedr. sponsorer – det er beklageligvis ikke lykkedes at få nogle 
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- Et fald i medlemstallet i forhold til forrige år, bl.a. nogle af de tidlige hold er nu blevet 

endnu svære at besætte muligvis pga. skolereformen. 

 

Der skal helt klart gøres en større indsats i forbindelse med at skabe midler via sponsorer 

ellers skal der indføres brugerbetaling på stævnedeltagelse samt større brugerbetaling på 

træningslejre mm.  

  

For at imødekomme evt. uforudsete udgifter vil vi forslå en prisstigning af kontingent i 

forbindelse med pkt. 6 fastsættelse af kontingent. 

 

Men mere om regnskab og økonomi senere iht. dagsorden. 

 

Information: 

I løbet af den nye sæson har vi fået en ny hjemmeside, således at den gamle samt online 

tilmeldingsmodulet, Klub-modul, nu er slået samme til kun en hjemmeside, hvilket bl.a. retter 

det administrative arbejde. 

I forbindelse med at Facebook bliver mere udbredt har vi i forbindelse med den nye 

hjemmeside indarbejdet opdatering fra klubbens Facebook-side, således at man også har 

mulighed for at få de informationer herfra uden at skulle have et facebook-login. 

  

 

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 2015. 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 2015. 

 

Jeg ser frem til at fortsætte det gode arbejde og samarbejde i 2016. 

 

Udvalg/opgaver som klubben gjort kan bruge hjælp til: 

- Sponsor arbejde – kender man nogle mulige sponsorer; har ideer, som kan føres ud i 

virkeligheden – mangler pt. sponsor til sommersvømmeskole, t-shirt, shorts, taske, 

badehætte, vendeflag…  

- Festudvalg – arrangering af klubbens arrangementer, bl.a. årsfesten den juni 2016 

 

På vegne af bestyrelsen 

Teddy Bjørklund 

Formand  

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 Frederikssund Svømmeklub 

 Odinsvej 2, 3600  Frederikssund 

e-mail: frederikssundswim@klub-modul.dk 

www: www.frederikssundswim.dk 
 

 

    

 

  
 
 
 
 

 


