
Ordinær generalforsamling 29. marts 2016 

Referent: Maibrit Johansen 

Fremmødte: 21 

Stemmeberettiget: 18 

 

Formanden bød velkommen 

 

1 Valg af dirigent 

Anne Jørgensen blev indstillet og valgt til dirigent 

Anne takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt varslet. Indkaldelsen har 

ligget på hjemmesiden med den varslet indkaldelsesfrist på mindst 14 dage. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsens beretning  

 

Vi har i 2015 set en stærk udvikling på flere fronter med mange flotte sportslige resultater og flere nye 

succesfule tiltag. Vi har også mærket udfordringerne som helt naturlig fremkommer i et miljø hvor 

forventninger og ambitioner stiger i takt med gode resultater. Dette er vejen vi gerne vil og derfor kræver 

det stor koncentration og stort engagement at motivere hinanden til at yde vores bedste i en organisation 

af frivillige. Der er i sig selv ingen begrænsninger for hvad vi kan opnå som klub hvis vi arbejder sammen og 

hver især tager initiativ og ansvar. Det har vi vist indtil nu.   

Økonomisk årsresultat:  

Årets resultat viser et underskud på ca. 120.000kr som anført i regnskabet. Resultatet er som forventet på 

grund af udgifter til istandsættelse af klubhus. Vi satser fortsat massivt på udvikling af kvaliteten i alle vores 

aktiviteter med målsætningen om at udvikle klubben til landets bedste klub målt på kvalitet i 

undervisningen, klubmiljø og sportslige resultater. 

Konkurrenceafdeling: 

Vi kan kigge tilbage på et år hvor vi har fortsat udviklingen og bevæget os et niveau op og har leveret endnu 

bedre resultater end året før.   

Første A finaler til DM i mange år. Magnus.  

Deltager ved Europa cup – Magnus  

DM Holdet vokser fra 3 til 7 deltagere  



DHM for hold vinder 4. Division og sikrer dermed oprykning til 3. Division  

2 årgangssvømmere med til nordiske. - Ingrid og Andrea. Begge får medaljer individuelt og Andrea med til 

at vinde guld i holdkap.   

Danske mestre i Masters – Mogens Halby og Jens Kjærum  

Roskilde Svømning begynder til stævner at være en af de klubber man lægger mærke til på kanten – i 

forhold til hold ånd og stemning.  

Vi har i 2015 set meget flotte resultater fra A og B hold, der følger planen om at bevæge holdene mod at 

have en klar opdeling af A som Junior/ Senior hold og B som årgangshold. Dette vil allerede næste år være 

tæt på en realitet.  

C holdet er kommet godt i gang med 30 svømmere i en ny holdstruktur og vi forventer meget af det nye 

hold i forhold til glade og motiverede svømmere samt en stor flok engagerede forældre.   

Som et nyt initiativ er Øvede+ holdene blevet sat i søen og er nu ved at tage form som en naturlig overgang 

fra svømmeskole til konkurrence.  

Svømmeskolen:  

I svømmeskolen har vi haft mange dygtige instruktører og børnene har haft gode oplevelser på kanten.   

Vi har dog i forbindelse med opstart af sæsonen 2015/2016 haft en del strukturelle problemer, men er 

trods alt kommet gennem sæsonen med god succes efter en stor indsats fra vores instruktører. Dette var 

ikke lykkedes uden Anne Jørgensen der har haft en stor opgave med at kommunikere med vores 

medlemmer på mail og Jane Bluhme der er blevet ansat som koordinator i svømmeskolen til at understøtte 

lederen af svømmeskolen. Denne opbygning forventer vi os meget af, men kræver også i det kommende år 

at vi udvikler definitionen af de enkelte roller yderligere.  

Vi har i forbindelse med den seneste sæson set en del udfordringer med skolereformen og dette vil give 

anledning til ændringer til den kommende sæson.  

Vikinge Svøm  

2015 var en kæmpe succes med flere nye tiltag fra Vikinge Svøm udvalget under ledelse af Ole Vinjebo. 

Arrangementet blev skudt i gang i højt solskin af Borgmesteren og alle dele af arrangementet klappede som 

det skulle og fik stor ros fra de 221 deltagere, der alle gennemførte turen.  

Faciliteter 

Vi har i 2015 brugt mange kræfter på at renovere vores nye klubhus og det har vist sig at være alle pengene 

værd. Der har været et væld af aktiviteter i huset for store, små, unge og gamle til stor glæde for alle og 

som en sammenhængskraft for os alle i klubben.   

Vi husker tilbage på et fantastisk holdmesterskab der ud over at være en sportslig succes også var en 

bragende flot indsats af de frivillige i Roskilde Svømning og netop med basis i de ny klublokaler   

På vegne af bestyrelsen  

Jeppe Palmqvist  



 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

Maibrit fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet viser et underskud på 121.239 kr., hvilket ikke helt 

svarer til bestyrelsens forventninger for året. Der var forventet et mindre underskud. Der er satset på nyt 

klubhus som har belastet likviditeten med ca. 200.000 kr. som afskrives over 5 år, derudover er der valgt 

andet periodiseringsprincip omkring konkurrenceholds kontingenter, således at de følger kalenderåret og 

ikke sæsonen. Vores likvider er sat i stabile pengeinstitutter fordelt på et par banken. 

Der vil fortsat være fokus på uddannelse af instruktører og trænere således at vi kan bibeholde vores 

niveau både i konkurrence afdelingen men ligeledes i svømmeskolen. Vi satser stærkt på at være den 

bedste svømmeklub i Roskilde, så vi er klar til udfordringerne med den nye svømmehal.  

Der var ingen yderligere kommentarer til regnskabet som blev vedtaget.  

 

4 Behandling af forslag 

Der var ikke stillet nogen forslag til generalforsamlingen. 

 

5. fastsættelse af kontingenter 

Jeppe fremlagde bestyrelsens forslag til kontingent stigningerne som er vedhæftet dette referat.  

Der blev spurgt til om der var overvejet at C-hold skulle stige mindre end A-hold. Det blev påpeget at det 

ikke skulle blive en ”rig”-mandssport. 

Ja det havde været inde i bestyrelsens overvejelser, men i forhold til de aktiviteter der i øvrigt sker i 

klubben og i konkurrenceafdelingen, mener bestyrelsen at det er en forsvarlig stigning i år. 

De foreslåede kontingenter blev vedtaget med 16 for og 2 neutrale. 

 

6A Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til §5 

Henrik Paaske og Ole Vinjebo er på valg. 

Henrik Paaske, genvalgt for 2 år. 

Ole Vinjebo, ønsker ikke genvalg. 

Christian Echardt blev valgt til bestyrelsen for 2 år. 

 



6B Valg af suppleanter 

Lenni Palmund og Rikke Fjeldsted blev valgt til henholdsvis 1. og 2. suppleant. 

 

6C Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslår genvalg af RIR Revision P/S. Valgt enstemmigt. 

 

7. Eventuelt 

Der blev spurgt til fondssøgninger, om det er noget klubben har fokus på? Christine kunne fortælle at 

konkurrenceudvalgte står for dette. 

Henrik Paaske fortalte at der er planer om at afholde forskellige arrangementer i klubhuset 2-3 gange om 

året, som gerne skulle genere fællesskab og klubånd. 

Afholdelse af stævner, der er et mindre stævne i efteråret på tegnebrættet i konkurrenceudvalgtet. Ole 

fulgte op på dette og mente det var her vi skulle have fokus fordi det vi er gode til. 

Snak frem og tilbage omkring festival og om vi kan bidrage derude, men det er svært at få øje på denne 

opbakning fra forældregruppen. 

Nikolaj stillede forslag til ”plugliste” omkring arbejdsopgaver i bestyrelsen og i konkurrenceafdelingen, 

stillede sig til rådighed for sponsorudvalget til en gang brainstorming. 

Christine gav udtryk for at bestyrelsen burde være mere synlig, et nyhedsbrev eller lignende kunne være en 

løsning. 

Christian synes at klubhuset skal benyttes mere og der måske skulle sættes lidt kræfter ind på ”manuel” 

kommunikation i form af opslag mv. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

Jeppe rundede den officielle del af og takkede for en god aften. 

 

 

    

Dirigent Anne Jørgensen  

 


