
Referat fra Roskilde Svømnings generalforsamling d. 29. marts 2022, Roskilde Handelsskole 

 

1. Valg af dirigent – Nikolaj Larsen 
Valg af referent – Tina Friis 
Generalforsamlingen skal indkaldes senest 21 dage inden afholdelse af generalforsamlingen. 
Dirigenten konstaterer at indkaldelsen er udsendt rettidigt (d. 7.3.2022). 
 

2. Bestyrelsens beretning 2021 
 
Første sæson efter Covid er gået bedre end forventet. Sæsonen startede dog med restriktioner, 
men vi kom i vandet. 
Det har også været et hektisk år, da der var mange hængepartier fra Covid nedlukningen som der 
skulle tages hånd om og afsluttes. Det har sat et ekstra pres på hele organisationen.  
 
Bestyrelsen har færdiggjort arbejdet med Sports House og nye arbejdsgrupper er dannet. Det har 
været hensigten at lave en ny struktur på klubben og ensrette arbejdet. Vi har blandt andet set på 
måder at skaffe penge, så der er mulighed for at tjene penge til stævner og træningslejre. Vi har 
fået et socialudvalg, som fortsætter arbejdet med at få dannet en god klubkultur og mange flere 
udvalg. Alt i alt har vi forsøgt at sprede arbejdet ud på flere hænder og hvor alle kunne melde ind 
efter interesse og muligheder.  
 
 
Økonomisk årsresultat: 
 
En nettoomsætning på tkr 1.990 og et resultat på tkr. 4,5.  
Balancen er på tkr 1.400 og en egenkapital på tkr 543. 
 
Svømmeskolen: 
 
Året startede med ansættelse af en ny svømmeskoleleder. Rasmus har haft travlt lige fra starten. Vi 
har fået mange nye medlemmer i svømmeskolen, vi har øget fokus på holdopfyldning, samt 
arbejdet med tilpasning af hold efter efterspørgsel. Derudover har der været øget fokus på 
tilstedeværelse i hallen fra vores svømmeskoleleder. 
 
Vi og især Rasmus har lagt mange kræfter i at få svømmeskolen op i gear efter en hård periode med 
Covid. Det har heldigvis båret frugt og vi har i dag flere medlemmer end vi har haft i rigtig mange 
år. Vi har stadig meget arbejde foran os, men det er positivt, at vi allerede kan mærke en stor 
forskel.  
 
 
Konkurrenceafdeling:     
 
Konkurrenceafdelingen har i det forgangne år leveret flotte resultater. Efter at vores k-afdeling har 
været igennem en ustabil periode og på mange niveauer været nærmest ikke eksisterende har 
Kenneth og teamet fået k-afdelingen op i gear. Vi har flere svømmere der laver kravtider til DMÅ og 



DMJ end klubben har haft i mange år. Vi oplever en k-afdeling i konstant udvikling, og basen for en 
videre udvikling er lagt.  
Derudover er der fokus på at få flere svømmere ind i k-afdelingen og det sker i et samarbejde 
mellem svømmeskolen og K-afdelingen.  
 
Sidst er der blevet arbejdet på, at vores Masterhold skal blive en del af k-afdelingen og have 
træning på samme vilkår, som resten af k-afdelingen. Det arbejde pågår stadig, men vi håber at 
have det hele afsluttet til den nye sæson.  
 
Træningslejr 
 
Så er der arrangeret træningslejr i udlandet for k-holdene. A-holdet skal til Malaga og de yngre skal 
en tur til Sverige. Der er blevet lagt mange kræfter i arbejdet fra mange sider.  
Desværre havde vi først fået planlagt en tur til Tyrkiet, som vi desværre måtte aflyse grundet hele 
usikkerheden i verdenen. Træningslejr er en prioritering fra klubbens side, da det både udvikler 
svømmerne, men samtidig også bidrager meget til vores klubkultur og kammeratskabet i klubben. 
 
 
Faciliteter: 
 
Vi mangler stadig et klubhus. Det er noget af et tovtrækkeri med kommunen for at komme i dialog. 
Der arbejdes stadig på at få lokaler hvor vi kan samle klubben.  
 
Vores nye svømmehal har givet mange nye muligheder. Dog har der også været lidt 
indkøringsvanskeligheder, men vi håber, at det er ved at rette sig. Vi benytter stadig også 
Maglegårdsbadet, dog mest til svømmeskolen. Bernadottegården er fortsat lukket.  
 
Derudover er det fortsat hensigten at vi får et nyt samarbejde op med handelsskolen, så vi igen kan 
benytte deres faciliteter. 
 
Spørgsmål til beretningen:  
Antal medlemmer i klubben? Der er 1219 medlemmer, hvilket er en stigning på 100 medlemmer i 
forhold til sidste sæson. 
Arbejdes der på at få klubhus? Der er aftalt møde med RIU på torsdag, hvor der bl.a. skal tales om 
klubhus, hvilket er et af bestyrelsens fokuspunkter. Kontakt endelig bestyrelsen (Steven), hvis der 
er nogen, som har gode idéer til et egnet sted for et klubhus. Et tanke er klubhusfællesskab med en 
eller flere andre klubber. 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.  
Det har været et fint år trods corona. Vi har pga. flere nye medlemmer opretholdt omsætningen på 
ca. 1.9 mil.. Personaleomkostningerne er steget dels pga. ansættelse af mere personale og dels pga. 
vi ikke har fået samme refusion i 2021 som i 2020. Der er afsat midler dels til hensættelse for at 
have muligheden for at give rabat til medlemmerne ved tilmelding til næste sæson og dels for at 
være sikret, hvis der skulle komme endnu en nedlukning, hvor der måske ikke gives samme 
refusion som tidligere.  
Der har ikke været så mange udgifter til uddannelse i denne sæson. Det skyldes at klubberne ikke 
har udbudt kurser pga. corona.   



 
4. Der ikke indkommet nogen forslag. 

 
5. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent. Budget  

  
 
For at forbedre kvaliteten i svømmeskolen er der lavet omstrukturering i anvendelse af bassinerne 
samtidig med at der indføres ny lønstruktur, som muliggør at vi kan fastholde og rekruttere dygtige 
medarbejde.  
Bestyrelsen foreslår at de nuværende kontingenter beholdes på nær for X-hold og Masters, hvor en 
stigning til DKK 2400 forslås samtidig med at holdene følger K-afdelingens sæson.  
Forslaget blev vedtaget.  
 

6. A. Valg af bestyrelse i henhold til § 5.  
Kristian Isaksen og Maibrit Johansen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
Tina Friis blev genvalgt for 1 år. 
B. Valg af 2 suppleanter for 1 år.  
Steven Skyt blev genvalgt. Desuden blev Heine Borch valgt.  
 

7. Evt.  

Der var løs snak under eventuelt - Der var ingen emner at notere.  

 
 


