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1 Valg af dirigent 

Bestyrelse foreslår Lars Christensen. Der er ikke andre forslag, og generalforsamlingen godkender 
ved bifald. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt i henhold til 
vedtægterne, samt at der er mere end 34 fremmødte, så vedtægtsændringer kan besluttes. 

2 Beretning om foreningens stilling og virksomhed 

Inden generalforsamlingen går videre, meddeler formanden, at der ikke foreligger et revisorpåtegnet 
regnskab, da foreningens revisor, Ulrik Koch, er blevet far. Formanden foreslår på vegne af 
bestyrelsen, at generalforsamlingen under punkt 2 på dagsordenen kan få forelagt et midlertidigt 
regnskab til godkendelse. Hvis der derefter viser sig at være væsentlige ændringer til regnskabet, vil 
bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Der er ikke indvendinger fra 
Generalforsamlingen til denne fremgangsmåde, og generalforsamlingen fortsætter efter 
dagsordenen. 

2.a Formandens beretning 

Det har været et rigtig godt år i bestyrelsen og der har været et behageligt arbejdsklima. Jeg vil 
derfor gerne takke bestyrelsens for årets indsats. Særlig vil jeg gerne takke Anne for en stor indsats 



i dag for at vi kunne afholde GF her til aften, og svømmelederen for en stor indsats gennem de 
seneste sæsoner. Jeg håber, at vi stadig kan trække på svømmelederens erfaring i fremtiden. Vi har i 
denne sæson opnået rigtig meget og jeg mener, at vi i bestyrelsen kan være stolte af årets indsats. 
En del af resultaterne er opnået som følge af godt forarbejde i forrige bestyrelser, så der er andre 
end den nuværende bestyrelse, der bør roses for resultaterne.  

Igen i år vil jeg sige en del om medlemssammensætningen i klubben og hvad der er sket i 
forbindelse med denne. Vi klarer lige akkurat skærene i sidste sæson, hvor vi fik lidt over 55% 
studerende som medlemmer. I foreningen var der en anden klub, der ikke fik rettet nok op på deres 
studenterandel. Så vidt vides blev de indkaldt til et møde med foreningen for at skulle forklare sig. 
Det præcise indhold af mødet er os ukendt, men forløbet viser, at foreningen mener det seriøst med 
studenterfordelingen. Som konsekvens af det øgede pres på klubberne for at ændre sammensætning 
har to klubber, nemlig basketball- og volleyball- klubberne valgt at forlade foreningen. Der er 
forskellige holdninger til disse skilsmisser gående fra den positive, at det var en god aftale for begge 
parter til at klubberne følte sig presset ud af foreningen, hvis de ville holde det sportslige niveau. 
Det reelle ligger nok imellem disse yderpunkter, hvilket vi vil undersøge nærmere.  

Det nok vigtigste resultat af dette års arbejde er, at vi har fået flyttet tidspunktet for opgørelse af 
studenter andel fra oktober til februar. Det er en fordel for os, da vores studenter andel er voksende 
igennem hele sæsonen og vi derved kan holde på flere ikke-studerende. Som følge af det nye 
opgørelses tidspunkt har vi tilladt lidt flere ikke-studerende at tilmelde sig i sommers. Til gengæld 
har en enig bestyrelse så vedtaget, at vi skærer til i starten af februar så vi har 63% studerende. 
Denne procedure sikre, at vi kan have maksimalt antal ikke-studerende i klubben. Konkret betyder 
det, at vi lige nu skal sige farvel til 6 polospillere og 11 svømmere til februar, hvis vi ikke får flere 
studerende ind i klubben. Det vil være op til de enkelte afdelinger at vælge de kriterier, der skal 
ligge til grund for udsmidningerne.   

Der har fra polo’s side været et rigtig godt initiativ til at løse studenterproblematikken, nemlig et 
startfællesskab med KVIK. Vi er fra bestyrelsens side meget kede af, at foreningen ikke var positivt 
stemt og at der kom så mange ekstra krav fra foreningen, at vi ikke kunne leve med det mulige 
forslag. Vi har af hensyn til de polospillere, der fulgte bestyrelsen opfordring til ikke at melde sig 
ind i USG og i stedet for satse på startfællesskabet valgt at bryde med princippet om ikke at optage 
ikke-studerende. Vi har valgt at tillade at de melder sig ind efter sæsonstart, da man ikke skal stå 
ringere end øvrige, blot fordi man har fulgt bestyrelsens opfordring.  

Et andet resultat af årets arbejde er, at vi i denne sæson fået forbedret vores kontakt til de eksterne 
bestyrelser. Vi har således fået styr på vores plads i brugerbestyrelsen for svømmehaller, hvor vi 
kan få lidt indflydelse på haltider.  

Yderligere har vi igangsat en reklamekampagne for klubben og jeg vil derfor gerne takke 
svømmeudvalget for en stor indsats i denne sag. De har indhentet tilbud, har formuleret teksten 
samt udarbejdet postere.  

Vi har trukket et forslag om klubbernes løntilskud fra foreningens generalforsamling, da vi dels 
ikke var tilfreds med foreningens behandling af forslaget og dels ikke kunne overskue de fulde 
konsekvenser af de elementer foreningen begyndte at inddrage. Vi fandt ikke, at det vi kunne opnå 
ville stå mål med den indsats der skulle til i form af konsekvensberegninger og begrænsning af 
handlefrihed for fremtidige bestyrelser.   

Yderligere har bestyrelsen fremsat et forslag til vedtægtsændringer, nemlig afstemningsregler. Dette 
vil vi præsentere nærmere senere på denne generalforsamling. 

Hvis vi ser lidt på de udfordringer, der ligger forude, så er den største nok den sidste strækning fra 
63% studerende til 70% studerende.  
  



Kommentarer 

Ebbe Rasmussen: Det er ikke sikkert, at vi bliver nødt til at udmelde medlemmer, når vi når februar, 
vi skal bare skaffe flere studerende! 

Bo Stenhuus: Bare at skaffe flere studerende er en kortsigtet løsning. 

Allan: Hvordan skal medlemmer prioriteres? 

Bo Stenhuus: Det er lagt ud i de to afdelinger 

MBK: Hvilken handlefrihed er det, at vi har bevaret, ved at droppe forslaget omkring 
træneraflønning? 

Bo Stenhuus: Konsekvenserne var økonomisk uoverskuelige for klubben. 

Henrik Jeppesen: Tilmeldingsproceduren var uklar i sommer, og annonceret alt for sent! Opfordrer 
til klare linier i fremtiden. 

Bo Stenhuus: Sæsonstartsbrevet var ude tidligt 

Henrik Jeppsen: Sæsonstartsbrevet var ikke klart formuleret omkring tilmeldingsproceduren, og det 
var nødvendigt med en uddybende mail fra bestyrelsen. 

Anders Berg Jørgensen: Det er positivt at vi ikke er under USGs aflønningspolitik for trænere, fordi 
de ikke anerkender anciennitet udefra. 

Jesper (polo): Omkring tilmelding. Det var ikke den rigtige måde, det blev gjort på, og der vil opstå 
problemer til februar. 

Kathrine Mønsted: Giver reklamekampagnen resultater? 

Bo Stenhuus: Der er kommet to polospillere. Situationen ukendt i svømning. 

2.b Svømmeleders beretning 

Det har været et begivenhedsrigt år. Vi har ikke været til så mange stævner, som tidligere sæsoner, 
men der har alligevel været rig aktivitet. Måske nok særligt i bestyrelsen og svømmeudvalget som 
fortsat laver et meget stort stykke arbejde med at få studenterfordelingen til at ”makke ret”.   

Første del af sæsonen var stærkt mærket af, at vi manglede trænere. Der var ofte udelukkende 
programmer på kanten, men Tue skal have STOR tak for sit enorme engagement og den megen tid 
han har brugt på kanten og på at lave programmer i en lang periode. Senere på sæsonen trådte både 
Anders Kilen og Martin Kortegård til. Sammen har de tre vist sig at være en meget fin trio til 
klubben med hver deres forcer. Alle tre trænere er fortsat ind i den nye sæson og jeg håber det 
vidner om, at de kan lide at få os til at piske suppen op.  

I forbindelse med stævner vil jeg lægge ud med at gøre opmærksom på, at hvis man afmelder til et 
stævne, man har tilmeldt sig, så kommer man altså selv til at afholde ALLE startpengene. Klubben 
yder ikke tilskud. Her er der dog enkelte undtagelser som fx sygdom eller dødsfald i nærmeste 
familie. Netop afmeldinger har nemlig kendetegnet et par stævner hen over sæsonen og det har 
været brandærgerligt, ikke mindst fordi det bl.a. er gået ud over holdkapper.   



Svømmekontoen er blevet opdateret og de udmeldte personer, som skylder klubben er blevet 
kontaktet via e-mail og størstedelen har indbetalt. Yderligere vil de personer, som har noget til gode 
blive kontaktet med procedure for, hvordan de kan få deres penge udbetalt.  

Som nogen måske har lagt mærke til, er hvervet som stævneansvarlig lagt ud til klubbens 
medlemmer. Det har været min indstilling at jeg gerne vil gøre opmærksom på stævnerne, men har 
nogen villet deltage har de også selv måtte tage lidt ansvar og være stævneansvarlig. På 
hjemmesiden ligger der en vejledning for hvad man skal sørge for som stævneansvarlig OG der 
ligger også et økonomiskema, som skal udfyldes, så der kan tildeles tilskud til det enkelte 
arrangement. Hvis man alligevel har problemer med at finde ud af, hvad der skal til, er man 
velkommen til at kontakte svømmelederen eller en anden fra svømmeudvalget. Når man er 
stævneansvarlig skal der afleveres et regnskab og tilskudsformular SENEST 8 dage efter stævnets 
afslutning.  

Årets sportslige resultater har været pæne trods et begrænset antal deltagere.  

Et af sæsonens første stævner var boble-cup i Hvidovre. USG stillede kun med et enkelt hold og fik 
en fjerde plads – det skulle senere på sæsonen gøres anderledes godt.  

Derefter var der i november klubmesterskab. Klubmesterskaberne er blevet rykket til efteråret i 
håbet om at tiltrække nogle flere deltagere fra motionsafdelingen, ved at stævnet ikke ligger midt i 
en eksamensperiode. Vi havde en meget fin vandpolokamp midt i stævnet og efter stævnet blev der 
spillet mere. Årets klubmester for herrerne blev Anders Berg og for damerne blev det Anne 
Dalgaard.  

I januar satte Fin Biering-Sørensen dansk rekord i 200 fri til SRØ-masters. Det er et flot comeback 
af Fin efter en operation i armen.  

I marts var der Danske Masters mesterskaber i Esbjerg. USG udmærkede ved at stille med et rent 
herrehold. Christian Bundgaard markerede sig helt i særklasse ved at sætte verdensrekord i 50 bryst 
på 34.64 – STORT tillykke til Christian. 

FINA offentliggør årsranglisten 2005 for mastersvømmere. USG er med 3 gange. 4*50 medley for 
damer, her ligger Katrine Mønsted, Anne Dalgaard, Lone Karlby og Maria Fejer nr. 2. 4*50 fri for 
damer, her ligger Anne Dalgaard, Katrine Mønsted, Lone Karlby og Maria Fejer nr. 3. 100 ryg for 
herrer, her ligger Ebbe Rasmussen nr. 8. USG ligger som eneste danske klub både på listen med 
holdkap og individuelt. 

I april er der DMH i Vesterbro svømmehal for 2. division. USG laver det dårligste resultat i mange 
år og ryger i 3. division. 4. divisions stævnet foregår i Brøndby og her leverer USG også en 
bundpræstation. 

Om det var revanche for DMH vides ikke, men til boble-cup i Kastrup 29. april går det løs. Efter en 
skuffende 4. plads til det første stævne i efteråret, tager fanden ved USG’erne og de leverer en 
overbevisende opvisning, der giver en samlet sejr i årets boble-cup, godt nok delt med Gentofte, vi 
er vel storsindede… 

Danske Masters Mesterskaber på langbane afholdes i Ishøj i maj måned. Her vinder USG adskillige 
mesterskaber og sætter intet mindre end 5 danske rekorder. Anders Kilen 3 (50+100 fri samt 50 
fly), Fin Biering-Sørensen 1 (1500 fri) og Lars Kruse Byron 1 (200 bryst). 

I August markerer Ebbe Rasmussen sig stærkt til Verdensmesterskaberne i San Francisco. Ebbe 
satte Nordisk Rekord i 50, 100 og 200 ryg samt dansk rekord i 50 fri på langbane. 



Her i starten af oktober var der Nordic Open Masters i Odense. USG stillede med en lille lukket 
gruppen, som formåede at sætte USG på det nordiske landkort med ikke mindre end 3 
mesterskaber. Ebbe Rasmussen i 50 ryg og Maja Biering-Sørensen i 100 og 400 fri. Fin Biering-
Sørensen satte en dansk rekord i 200 fri – det rakte til en andenplads. 

14/10 afholdt USG boble-cup. Jeg var selv bortrejst og kunne til min store beklagelse ikke deltage i 
arrangementet. Karen, Maria Fjallstein, Anders Berg, Maria Fejer, Bo Stenhuus og alle I andre 
gjorde det muligt og efter hvad jeg har hørt til en stor succes. Sportsligt også en succes idet USG fik 
en delt andenplads – det er stort!  

I løbet af forsommeren og sommeren har nogle kække USG’ere sat sig for at krydse Storebælt. 
Projektet kræver noget træning og det starter sommerens bølge af åbent vandsvømning i USG og 
det er vi faktisk mægtig gode til! Flere svømmere deltager i Odense Open Water og Christiansborg 
Rundt. Odense Open Water vindes af Peter Schultz, hvor han svømmer 10 km på 2.23.54. Anders 
Petersen og Tue Nøddekær bliver nr. 2 og 3. Ann Sophie Lønnberg får en flot andenplads hos 
damerne på 2.26.18. Christiansborg Rundt er jo nærmest en USG opvisning, da USG’ere besætter 
2., 3., og 4. pladsen kun slået af Jacob Carstensen. Bo Stenhuus, Peter Schultz og Anders Petersen 
besætter placeringerne i den nævnte rækkefølge efter et meget spændende opløb mellem Bo og 
Peter. Anne Dalgaard sætter sig på 2.pladsen for damerne. Open Water sæsonen kulminerer for 
Anders Petersen, Bo Stenhuus, Peter Schultz og coach Tue Nøddekær med at krydse Storebælt 
lørdag d. 26. august på kun 5 timer og 7 minutter – så vidt vides er det dansk rekord. Ganske 
imponerende af de 4 gutter.  

Som jeg nævnte arbejder vi i både svømmeudvalget og bestyrelsen meget hårdt for at leve op til 
foreningen USGs krav for studenterfordelingen. I år har klubben givet svømmeudvalget nogle 
penge til en annoncekampagne, for at få fat på nogle flere studerende og vi har afholdt en 
annonceret social fredag for at holde på de studerende. Annoncerne er trykt i Scient. (blad for 
naturvidenskabeligt fakultet), MOK (blad for medicinerne), X-felt (blad på DTU) og i bladet på 
RUC. Vi håber at det giver noget respons. Der ud over har vi fået trykt nogle løbesedler/plakater 
hos foreningen, som med hjælp fra vores medlemmer er blevet hængt op på byens uddannelses 
institutioner. Andreas Rumpfhuber har lagt et stort stykke arbejde med at lave plakaten efter udkast 
fra svømmeudvalget, som vi er meget taknemlige for.  

1. februar 2007 bliver lidt af en mærkedag i USG svømning og vandpolo. Hvis vi denne dag ikke 
lever op til foreningens studenterfordeling på 63/37 bliver vi nødsaget til at udmelde ikke-
studerende medlemmer ufrivilligt. Jeg vil gerne lige understrege at det jeg fortæller IKKE er til 
diskussion nu, men kan diskuteres under punktet eventuelt til sidst på generalforsamlingen. 
Der har i bestyrelsen og svømmeudvalget været mange forslag undervejs om hvordan disse 
medlemmer skal udvælges. Vi har valgt at benytte en metode, som vi håber vil tilgodese de mest 
aktive folk i klubben. Vi mener at klubben vil bestå bedst, hvis vi bibeholder de medlemmer, som 
benytter sig mest af klubbens tilbud og de, som hjælper til med at få det hele til at køre rundt. 
Derfor vil der, såfremt det bliver nødvendigt, blive udvalgt medlemmer til udmelding ud fra 
følgende kriterier:  

• Stævneansvarlig 
• Officialgerning 
• Stævnedeltagelse 
• Fremmøde 
 

Det vil være således at stævneaktivitet (de tre første punkter) vægtes mere end fremmøde. Således 
at en svømmer som ikke har været så meget til træning, men for eksempel har været ude som 
official eller været stævneansvarlig vil have en plads frem for en svømmer som har været mere til 
træning, men ikke har bidraget til det praktiske i klubben eller benyttet sig af stævnemulighederne. 
Medlemmer som bliver ufrivilligt meldt ud til februar vil få 1500 kr. af deres kontingent retur.  



For at kunne leve op til de endelige krav på 70/30 fra foreningen arbejder svømmeudvalget og 
bestyrelsen på en ny model med 2 hold. Dette kan allerede træde i kraft fra næste sæson. 

Hold A1 og Hold A2. Studerende får en favorabel lav pris ved tilmelding til begge hold. Ikke-
studerende kan tilmelde sig et af de to hold. Prisen for studerende bliver lidt lavere end nu for det 
første hold og for en lav pris kan de tilmelde sig det andet hold også (formentlig det beløb, som 
klubben skal give foreningen), mens prisen for ikke-studerende bliver omtrentlig halveret (afhængig 
af den del af kontingentet, som går direkte til foreningen).   

Det foreslås at træningsfordelingen for hold A1 og A2 bliver som følger: 

3 Hold A1 4 Hold A2 
Mandag 17.50-18.50 Nr. Allé Mandag 21-22.30 Fælledbadet 
Tirsdag 20-21.30 Fælledbadet Tirsdag 18.40-19.40 Nr. Allé 
Onsdag 19.30-21 Emdrup Torsdag 20-21.30 Fælledbadet 
FÆLLES: Fredag 17.40-19 Nr. Allé FÆLLES: Fredag 17.40-19 Nr. Allé 
Lørdag 12-13 Nr. Allé Søndag 11-12 Nr. Allé 

 

Som på andre hold i store USG foreslås fællestræning om fredagen, da det er et stort socialt 
omdrejningspunkt og af og til fungerer som første pas på en træningslejr eller en slags 
stævneopvarmning i forbindelse med forskellige stævner.  

Idéen er, at det giver de studerende mulighed for at have fleksibiliteten, som de har nu, for en 
ganske lille merpris, mens de ikke-studerende vil have let indskrænkede træningsmuligheder, men 
dog fortsat 5 gange om ugen. På den måde vil vi have plads til lidt flere ikke-studerende på hvert 
hold – forudsat at de studerende vælger at være tilmeldt begge hold. Med vores nuværende 
fordeling vil ovenstående holdopdeling give en fordeling på 70/30 – forudsat at ALLE studerende 
tilmeldinger sig begge hold. Opdelingen i hold er præcis samme opdeling som foreningen selv har i 
svømning.  

Jeg vil gerne bemærke, at jeg har valgt, efter 2 år på posten, at trække mig som svømmeleder. Jeg 
vil gerne sige tak til bestyrelsen for nogle gode og konstruktive møder. Jeg vil også gerne sige tak 
til svømmeudvalget (Karen, Malene, Maria Fjallstein, Jacob Hvid og Anders Berg) for deres store 
arbejde.   

Til sidst en opfordring: Jeg synes det kunne være rigtig fint om vi kunne få lidt flere studerende ind 
i bestyrelsen og svømmeudvalget, det er jo en studenterklub  

Kommentarer 

Martin B. Knudsen: Er det nødvendigt at de studerende betaler ekstra for det andet hold. 

LK: Ja, det er en teknisk ting. 

Fin Biering Sørensen: Er I sikre på, man kan dele op i to hold. Nogle CPR-numre vil komme til at 
tælle dobbelt på den måde. Er det ikke det, der i sin tid var problemet omkring tipsmidlerne? 

LK: Det er i orden i USG, da der er flere studerende i vandet. 

Bo Stenhuus: CPR-numre bruges også dobbelt i foreningen. Vi skal bare leve op til foreningens 
krav. 



4.a Pololeders beretning 

Pololeder Kim B. Hansen var ikke til stede ved generalforsamlingen, og beretningen blev læst op af 
formand Bo Stenhuus... 

Vandpolosæsonen 2005-2006 har budt på en række uændrede kendsgerninger, men også meget nyt.  

På det sportslige plan deltog vi i 1., 3. og 4. division, samt de nordiske mesterskaber i Stockholm. 
Vores første hold vandt, som vi efterhånden plejer, sølv og blev nummer 4 til de nordiske 
mesterskaber. Vores andet hold deltog sammen med første holdet i 3. division, hvor man sluttede 
midt i. Andet holdet deltog også i 4. division, hvor holdet sammen med Slagelse kæmpede om at 
vinde divisionen.  

På det politiske plan har vi i vandpoloklubben arbejdet på at finde en løsning på udfordringerne 
omkring studenter-problematikken. Jeg vil i den forbindelse nævne to hovedelementer i det arbejde.  

For det første har vi arbejdet med at øge integrationen mellem de to hold i vandpoloklubben. Det er 
bl.a. sket ved at vi har fået etableret et fælleshold i 3. division og en fælles træning om lørdagen.   

Det andet element har været at arbejde på at finde en løsning, hvor klubben fortsat vil kunne tilbyde 
elite- og bredde-vandpolo i en situation, hvor kravet til andelen af studerende i klubben er stigende. 
Det arbejde fortsætter og der er stadig et stykke vej igen før end, at vi kan præsentere en 
langtidsholdbar strategi for vandpoloklubben. Jeg vil i den forbindelse gerne præcisere at vi vil gøre 
alt, hvad der står i vores magt for at forblive i USG. Vi er meget glade for at være i klubben og 
håber på at kunne skabe en endnu bedre klub med Danmarks bedste tilbud om vandsport til de 
studerende. Jeg ser frem til at arbejde videre med denne ambition for øje.   

Sideløbende med ønsket om øget integration internt i vandpoloklubben har vi også en ambition om 
at skabe integration mellem vandpolo- og svømmeklubben. Vi er startet med at give svømmerne 
bank i vandpolo i en række træningskampe. Det har vi planer om at fortsætte med. Vi vil dog give 
svømmerne mulighed for revanche til klubmesterskabernes holdkap-svømning, hvor svømmerne er 
på hjemmebane. I fremtiden kan man forestille sig en fælles træningslejr eller et kombineret 
vandpolo- og svømmestævne.   

Jeg vil slutte med at sige tak for et konstruktivt samarbejde i bestyrelsen. Det som har glædet mig 
mest i det forgangene år er, at alle mine bekymringer omkring at være eneste vandpolo-person i 
bestyrelse har været ubegrundede. Vandpolo- og svømmeklubben arbejder rigtig godt sammen, og 
vi har efter min bedste overbevisning indset, at vi er stærkest sammen.  

Jeg ønsker at fortsætte mit arbejde som vandpololeder i endnu en sæson, da jeg har lyst og energi til 
at følge de ting jeg har sat i gang til dørs. Der skal findes en løsning på studenter-problematikken og 
det skal være en løsning som skaber tryghed for medlemmerne, således at folk ikke længere går 
rundt og er bange for at blive smidt ud af klubben.  

Tak for den forgangne sæson! 

5 Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budgetoversigt 

5.a Regnskab 

Regnskabet, der fremlægges er som tidligere nævnt ikke revisorpåtegnet, men Ulrik Kock har lovet 
at gøre det inden mandag 30.10.2006. Er der væsentlige ændringer i forhold til, hvad der bliver 
fremlagt her, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, som Generalforsamlingen 
vedtog ved dens begyndelse. 



Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2005/2006 for USG Svømning og Vandpolo.  

I sæsonen 2005/2006 havde bestyrelsen budgetteret med, at indtægter og udgifter balancerede. I 
stedet har klubben fået et overskud på 70.000 kr., idet klubbens udgifter blev meget lavere end 
forventet.  

Regnskabet for det forløbne år bærer præg af, at svømmeafdelingen i størstedelen af sæsonen ikke 
har haft den ønskede trænerdækning og at udgifterne til trænerlønninger dermed har kunnet dækkes 
af det tilskud klubben får fra USG.  

Polo 1’s kørselsregnskab har i sæsonen været beregnet uden om klubbens regnskab, hvilket giver 
den lave udgift til transport polo. Dette betyder også, at der ikke er kommet nogen penge ind som 
tilskud fra polospillerne.  

Svømmeafdelingen har brugt færre penge på transport og startpenge, hvilket til dels skyldes en 
lavere stævnedeltagelse generelt end budgetteret, men også at DM for hold i år blev afholdt i 
København for både 2. og 4. divisions vedkommende.  

Julefrokosten gav et større tab, hvilket har givet høje udgifter til ”diverse”, men dette tab er dækket 
af et højere tilskud fra svømmerne.  

Svømning har brugt 11.500 kr. mindre på træningslejre end budgetteret. Den primære årsag hertil, 
er at forårstræningslejren blev afholdt på Nørre Allé i stedet for et andet sted i landet.  

Årets samlede indtægter og udgifter har samlet set givet et resultat på 70.000 kr., hvilket er 70.000 
kr. mere end det budgetterede resultat på 0 kr.  

Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have 
væsentlig indflydelse på regnskabet.  

Årsregnskabet indstilles herefter af bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse.  

Kommetarer 

Tue Nøddekær: Opfordrer folk til at deltage i stævner. 

Fin Biering Sørensen: Hvad skal overskuddet bruges til? 

Anne Dalgaard: Der er begrænsninger på, hvordan vi kan bruge dem. Det skal f.eks. komme alle 
medlemmer til gode. 

LK: Svømmeudvalget vil bl.a. se på tilskudsreglerne.  

Bo Stenhuus: I forbindelse med revision af tilskuds-systemet i den kommende sæson ønskes input 
fra polo. Der vil derudover også blive øgede udgifter til trænerdækning. 

Martin B. Knudsen: Kan man målrette tilskud mod studerende? Eller nedsætte kontingentet for 
studerende? 

Bo Stenhuus: Årets resultat er en undtagelse, så der vil ikke blive tale om store justeringer.  

Regnskabet godkendt ved bifald. 



5.b Næste års budget 

Kommetarer 

Christoffer (polo): Hvorfor er startpenge vandpolo så lavt i forhold til regnskabet? 

Anne Dalgaard: Regnskabet indeholder gamle regninger fra Dansk Svømmeunion. 

Bo Stenhuus: Der er tilskud fra USG. 

Christoffer (polo): Hvad med en polotræningslejr? 

Jesper (polo): Det ser ud til at kunne søges af andre midler. 

Bo Stenhuus: Gør opmærksom på, at den i givet fald skal være for alle spillere, både polo1 og 
polo2. 

Ebbe Rasmussen: Gør opmærksom på, at Generalforsamlingen  f.eks. har godkendt pololeders 
beretning inkl. fælles polo/svøm træningslejr. 

6 Indkomne forslag 

6.a Minimums-studentermedlemskab  

Bestyrelsen har fremsat et forslag om, at medlemmer, der ønsker at blive i klubben som ikke-
studerende, skal have været medlem i et vist stykke tid som studerende. 

Forslaget lyder:  
 
”For have mulighed for at blive i klubben som ikke-studerende, skal man have været medlem som 
studerende i mere end en hel sæson, altså have betalt kontingent mere end én gang som 
studerende.” 
 

Kommetarer 

Henrik Jeppesen: Ønsker det specificeret i forslaget, at det ikke er bagudrettet. 

Bo Stenhuus: Præciserer, at forslaget kun gælder, indtil en generalforsamling beslutter noget andet. 

Nana: Hvad hvis man har holdt pause mellem to studieår? 

Martin B. Knudsen: Er der overhovedet et problem med studerende, der melder sig ind, lige før de 
bliver færdige? 

Bo Stenhuus: Vi har haft nogle stykker i svømning 

Jesper: Er den nye bestyrelse forpligtet af GF? 

Bo Stenhuus: Ja 



Ebbe: Hvis man ikke kan godtage Generalforsamlingens beslutninger, må man trække sit 
bestyrelseskandidatur 

Peter Schultz: Har bestyrelsen ikke allerede mandat fra sidste år til at styre studenterkvotienten? 

Bo Stenhuus: Det er meget specifikt, så derfor ønskes ny godkendelse 

Allan: Vi kan på denne måde risikere, at smide aktive medlemmer ud, der gør meget for klubben. 

Allan: Det bliver meget uoverskueligt med de mange regler. Hvad med bare at justere 
medlemssammensætningen i februar? 

Bo Stenhuus: Vil gerne skære mindst muligt til februar, da det bl.a. giver underskud. 

Martin: Foreslår ny ordlyd af forslaget så kravet bliver, at man skal have betalt kontingent som 
studerende for et helt år. 

Bo Stenhuus: Ikke enig med Martins definition da man betaler fuld pris ved tilmelding frem til jul.  

Anette Jensen: Hvis man, som eksempel, melder sig ind i september, og afleverer speciale i 
december har man betalt for en sæson som studerende, men har reelt kun været studerende i 4 
måneder. 

Der er ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål. Der stemmes: 33 for, 2 imod, 3 blank. 
Forslaget er vedtaget. 

6.b Afstemningsregler (vedtægtsændring) 

Bestyrelsen har fremsat et forslag til indføjelse af afstemningsregler for valg til bestyrelse i 
klubbens vedtægter. Dirigenten konstaterer, fremmødet på 38 medlemmer opfylder kravet om, at 
1/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, for at vedtægtsændringer kan 
godkendes. 

Bestyrelsen har efter opfordring fra sidste års generalforsamling arbejdet videre med et forslag 
stillet sidste år. Kim Bonde Hansen har rådført sig med forskellige bøger om foreningsret og 
kommet med input til forbedringer af sidste års forslag. Det stillede forslag lyder: 

Der stemmes til bestyrelsen samlet, hvor hver fremmødt har 3 stemmer, der skal afgives på tre 
forskellige personer; stemmesedler med mindre eller mere end 3 stemmer er ugyldige. Den 
polospiller og den svømmer, der har flest stemmer er automatisk valgt, resterende pladser besættes 
efter antal stemmer. Ved stemmelighed imellem nummer 6 og nummer 7 samt imellem nummer 8 og 
nummer 9 foretages omvalgt imellem disse med én stemme pr fremmødt. Det er ikke muligt kun at 
stille op til en enkelt navngivet post i bestyrelsen. 

Kommentarer:  

Martin B. Knudsen: Kan 3 medlemmer vælge bestyrelse? 

Bo Stenhus: Nej, en beslutningsdygtig GF kræver 16 medlemmer. 

Marianne Hornuff: Betyder forslaget, at bestyrelsen efter valg foretager konstituering internt? 



Bo Stenhuus: Ja 

Der er ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer, og der stemmes. For stemmer: 38. Imod 
stemmer: 0. Forslaget er vedtaget.  

7 Valg af bestyrelse 

De netop vedtagne regler benyttes, og der stemmes skriftligt. Stemmetallene bliver: 

Genopstillede Stemmer 
Bo Stenhuus 25 
Anders Petersen (studerende) 5 
Anne Dalgaard (studerende) 24 
Kim Bonde Hansen 9 
Søren Jensen 17 
Nye kandidater 
Louise Hjelmar Krøjgaard (studerende) 7 
Maria Fjallstein (studerende) 24 
Marianne Hornuff 3 
 
I følge de netop vedtagne regler er Kim Bonde Hansen og Bo Stenhuus dermed valgt i kraft af, at de 
er den hhv. polospiller og svømmer med flest stemmer.  De øvrige fire bestyrelsesmedlemmer 
bliver dem med flest stemmer: Anne Dalgaare, Maria Fjallstein, Søren Jensen, Louise Hjelmar 
Krøjgaard.  

Anders Petersen og Marianne Hornuff er valgt som suppleanter. 

I alt er afgivet 114 stemmer, svarende til 3 fra hver af de 38 fremmødte. 

8 Valg af revisor 

Bestyrelsen forslår Ulrik Kock, som genvælges ved bifald fra Generalforsamlingen. 

9 Eventuelt 

Ebbe Rasmussen: En fejl på hjemmesiden har medført at polospillere er blevet tilmeldt forkert. 
Retter på det. 

Ebbe Rasmussen: Der er planer om at skabe en ny, selvstændig, mastersklub i Storkøbenhavn, og 
der vil blive afholdt møde inden længe. Interesserede tæller bl.a. Ebbe Rasmussen og Mark Vogel. 

Lone Karlby: Fremviser annoncen, der er blevet brugt i kampagnen for at få flere studerende 
medlemmer. 

Christian Bundgaard: Kan vi ikke bruge sidste års studentertal i forbindelse med optag? 



Bo Stenhuus: Jo, men det giver plads til færre ikke-studerende. 

Lars Christensen: Kan USG Svømning og Vandpolo måske hjælpe udmeldte medlemmer med at 
finde en anden klub?  

Dirigenten takker for god ro og orden, og erklærer generalforsamlingen for afsluttet. 


