
Ordinær generalforsamling 21. marts 2013 

Referent: Maibrit Johansen 

Fremmødte: 17 

Stemmeberettiget: 17 

Formanden bød velkommen 

1 Valg af dirigent 

Anne Jørgensen blev indstillet og valgt til dirigent 

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

på hjemmesiden med den varslet indkaldelsesfrist på mindst 14 dage. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning: 

”Økonomisk årsresultat: 
Årets resultat viser et budgetteret underskud på 108.334 som anført i regnskabet. Resultatet anses for 

tilfredsstillende da vi i den forløbne sæson har satset massivt på kursus aktiviteter og ansættelse af dygtige 

trænere og instruktører. Antallet af medlemmer d. 31. december 2012 udgør ca. 1200 medlemmer. 

Konkurrenceafdeling: 

I konkurrence afdelingen har vi i 2012 ansat Kenneth Nielsen til at træne vores konkurrence B hold og vi har 

virkelig set en stærk udvikling og gevinst af denne satsning i form af medaljehøst og deltagelse ved de 

nationale mesterskaber på alle hold. Vi mener i bestyrelsen at have et virkeligt stærkt træner team med 

cheftræner Vitalik Gaponov, B holdstræner Kenneth Nielsen  og C holdstræner Lauge Bruun der supplerer 

hinanden virkelig godt. Dette gør at vi med et hold af dygtige assistenttrænere og erfarne konsulenter 

forventer os meget af resultaterne og tilgangen af talenter de kommende sæsoner.    

Det skal fremhæves at der gennem aktiviteterne i konkurrence afdelingen gøres et kæmpemæssigt frivilligt 

arbejde for at klubbens aktiviteter kan gennemføres på et proffesionelt niveau. Her kan af nye aktiviteter 

fremhæves sponsorudvalget der arbejder for at rejse midler til klubbens aktiviteter. Det skal også 

fremhæves at Lenni Palmund har overtaget driften af klubbens hjemmeside og dermed har givet nyt liv til 

siden. Disse aktiviteter og flere til er utroligt vigtige for vores forening og er hoveddrivkraften til at flere får 

lyst til at bidrage og at vi kan opnå endnu større resultater i vores forening, 

Masters  

Ved de åbne danske mesterskaber for masters blev det til hele 3 danske mesterskaber til Roskilde 

Svømning ved Jens Kjærum og Mogens Halby. 

 

 



Babysvømning: 

Vi har i 2012 haft et stærkt hold undervisning til babysvømning godt hjulpet af erfarne  instruktører der 

gennemfører undervisningen på højt fagligt niveau. Vi ser dog et stigende pres fra kommunens meget 

billige undervisning i Roskilde badet. Vi kan kun støtte op om at flere går til Babysvømning, men det 

udfordrer stærkt de tilbud som vi tilbyder. 

Motionssvømning: 

På vores motionshold har vi en stærk kerne af trofaste medlemmer der udgør en solid stamme i vores klub 

der trofast kommer år efter år, med stor entusiasme.  

Hertil kommer at vi har fået et godt crawl kursus op at stå med dygtige instruktører og svømmere der 

deltager med stor entusiasme. Det samme kan siges om vores hold for voksne begyndere der virkelig 

arbejder hårdt og målrettet. 

Det skal fremhæves at Sune Fredriksen på 77 år fra vores motions afdeling har deltaget i Christiansborg 

rundt og gennemført som ældste deltager i flot stil. 

Svømmeskolen: 

I sæsonen 2012 har vi haft en meget stor tilslutning til alle vores hold og vi kan endnu engang konstatere at 

vi mangler timer i svømmehallen, for at tilbyde den brede svømmeundervisning på alle niveauer som vi i 

bestyrelsen kunne ønske. 

 

Æresmedlem og leder af svømmeskolen Jens Winther har igen sat et stærkt hold af instruktører der har 

medvirket til en rigtig god sæson med rigtig mange glade og dygtige børn der har lært at svømme og begå 

sig i sikkert i nærheden af vand  

 

Vikinge Svøm Roskilde  

Igen i år lykkedes det for Piet Grønlund og Vikingesvøm udvalget at afholde et fanastisk open water 

arrangement i strålende solskin i en ellers våd sommer. Med 188 svømmere der gennemførte de 2,5 

kilometer over fjorden blev dagen en stor success for svømmere og tilskuere der afluttede turen på havnen 

i Roskilde. 

 

Faciliteter 

I 2012 har vi i Roskilde Svømning besluttet at vi vil gøre en forskel for idrætten i Roskilde og vi har derfor 

valgt at gå forrest i arbejdet for en ny svømmehal til Roskildes borgere.  

Vi mener ikke at Roskilde kan være tjent med at svømningen i Roskilde skal lever med ventelister på over 

400 børn og at unge og ældre ikke kan få lejlighed til at dyrke en dejlig idræt der giver mulighed for at alle 

ung som gammel kan boltre sig sammen og hver for sig.  

Derfor mener vi at Roskilde har brug for et stort svømmebassin på 50x25 meter med mulighed for et 

alsidigt svømmetilbud for alle aldersgrupper og idrætsgrene.” 



Formanden sluttede sin beretning til godkendelse. 

 

Der blev kommenteret at det virkede som om der var mere ”liv” i klubben stor ros til Lenni for opdateringer 

af hjemmesiden. 

Samtidig blev det bemærket at der er kommet en ”rød tråd” fra svømmeskolen til konkurrenceafdelingen – 

dvs. et højt niveau i svømmeskolen. 

Til sidst blev det bemærket at vores trænerteam i konkurrenceafdelingen synes at fungere rigtig godt. 

 

Beretningen blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

Maibrit fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet viser et underskud på 108.334, hvilket svarer til 

bestyrelsens forventninger for året. Fordi der er satset på konkurrencetrænere samt uddannelse af 

svømmeinstruktører i svømmeskolen. Vores likvider er sat i stabile pengeinstitutter fordelt på et par 

banken. 

Der blev spurgt til om bestyrelsens forventninger til efterfølgende års resultat - om det hænger sammen 

med de forventede indtægter. Dette bekræftede bestyrelsen  

Der var ingen yderligere kommentarer til regnskabet.  

 

4. Behandling af forslag 

Der var ikke stillet nogen forslag til generalforsamlingen. 

 

5. Fastsættelse af kontingenter 

Generelt en stigning på 50 – 75 kr. pr hold Babysvømning fastholdes til 1.700 kr. pga. fortsat konkurrence 

fra Roskilde Badet med tilbud og babysvømning.  Stigninger pga. betaling for saunatimer og stigning på 

halleje. 

Konkurrenceholdene stiger med 50 kr. pr. rate, Masters stiger med 200 kr. pga. udvidet sæson. 

De foreslåede kontingenter bliver vedtaget. 

 

 

 



6A Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til §5 

Anne Jørgensen, Michael Jørgensen og Jeppe Palmqvist er på valg – alle modtager genvalg. 

6B Valg af suppleanter 

Jens Kjærrum og Kurt Engtorp bliver valgt til suppleanter. 

 

6C Valg af revisor 

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

 

7. Eventuelt 

Pernille (Emilie) spurgte til dobbelt hold med rabat, hvorfor de var taget af programmet. Det blev forklaret 

at der desværre var en dårligere belægning på disse hold og det resulterede i gule og røde kort – på sigt 

mistet haltid. 

Der blev talt om svømmehallens generelle tilstand, herunder udenoms arealerne. Dårlig belysning og 

snerydning på trappen ned til svømmehallen. Telefonen i svømmehallen virker ikke ved strømsvigt! 

Henrik Påske fortalte der var trykt flyers til uddeling i Roskilde by og opland. Det er for at gøre opmærksom 

på vores indspark i debatten om ny svømmehal i Roskilde. Henrik fortalte lidt om projektet ”ny 

svømmehal” hvor vi har særlig fokus på bredden i svømmeundervisningen – det er en ”folkeret” at få lov til 

at lære at svømme. 

Jens Kjærrum fortalte at Roskilde Badet tilbyder aqua-gymnastik således at det ikke var muligt at svømme 

”baner” samtidig i bassinet. Dette undrede ham. Han gav udtryk for at han gerne vil stille op til brugerrådet 

til efteråret. 

 

Dirigenten takker for god ro og orden, og takker for en god aften. 

 

Jeppe runder den officielle del af og takker for en god aften med stor opbakning. 

 

 

    

Dirigent Anne Jørgensen  


