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Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vand polo, 
Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51,  

Mandag d. 29.10.2007, kl.19.00 
 
Dagsorden 

 1. Valg af dirigent 

 2. Beretning om foreningens stilling og virksomhed 

(a) Formandens beretning 

(b) Svømmeleders beretning 

(c) Pololeders beretning 

(d) Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budgetoversigt (kassererens beretning) 

 i. Regnskab 

 ii. Næste års budget 

 3. Indkomne forslag: 

(a) Bestyrelsens udmeldinger i forhold til de faktisk brugte kriterier for placering af ikke-
studerende medlemmer på hold med reduceret træningstid (se bilag 1) 

(b) Vedtægtsændringer (se bilag 2) 

 4. Valg af bestyrelse og suppleanter 

 5. Valg af revisor 

 6. Eventuelt 

1 Valg af dirigent  
Lars Christensen vælges af generalforsamlingen. Anders Berg Jørgensen vælges som referent af 
generalforsamlingen. 

2 Beretning om foreningens stilling og virksomhed  

2.a Formandens beretning 
Selve beretningen er vedlagt som bilag 1. Der spørges til opstilling til USG's hovedbestyrelse hvor 
der er 2 ledige pladser til repræsentanter fra klubberne. 

2.b Svømmelederens beretning:  
Selve beretningen er vedlagt som bilag 2. Der er efterfølgende bemærkninger fra 2 medlemmer der 
er bekymrede over at der muligvis skal smides ikke-studerende medlemmer ud til februar da der 
indtil videre mangler 16 studerende i fohold til at opfylde studenterkvoten. 

2.c Pololederens beretning 
Selve beretningen er vedlagt som bilag 3. Der spørges til, hvorledes Pololederen stiller sig til at der 
angiveligt er gratister på Polo1 til træningen. Pololederen svarer at han ikke accepterer gratister men 
at han heller ikke er meget for at skulle være bussemand. Hvis folk siger de har betalt eller vil gøre 
det straks tror han naturligvis på dem, og ellers vil de naturligvis blive smidt væk fra træning, hvis 
det opdages at de ikke taler sandt. 
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2.d Kassererens beretning samt fremlæggelse af regn skab og næste års budget.  
Regnskab og budgetforslag blev udleveret til generalforsamlingen 

2.d.i Regnskab 
Desuden fortæller kassereren at der mangler 20.000 kr i indtægt på dette års regnskab da vi mangler 
at få dette beløb fra USG i form af medlemstilskud. Dette beløb figurerer dog ikke på budgettet for 
2007/2008. 

2.d.ii Budget 07/08 
Der er en diskussion om hvorvidt man kan sætte kontingentet ned for studerende og evt op for ikke-
studerende for at hverve flere medlemmer uden at miste indtægter. 

Bestyrelsen mener ikke at prisen er den begrænsende faktor og er desuden bange for at der kan 
opstå et underskud i driften af klubben. 

Ebbe Rasmussen nævner at der for at bedre økonomien kan søges tilskud fra USG's elitepulje til 
feks startpenge for Polo1's deltagelse i 1 division. 

Som forslag er desuden: 

Fin Biering-Sørensen: At bestyrelsen undersøger muligheden for at sætte kontingentet for 
studerende ned til 400-500 kroner 

Lars Krogh: At bestyrelsen undersøger muligheden for at sætte kontingetet for studerendes første 
års medlemskab ned til det beløb som klubben skal betale USG pr. medlem. 

Martin Pock: Om det er muligt med ratebetaling af kontingentet. Dette mener bestyrelsen  vil være 
en dårlig idé da klubben vil kunne få svært ved at drive penge ind fra medlemmerne samt at det vil 
være en stor opgave rent administrativt. Ebbe Rasmussen fortæller om dårlige erfaringer i USG fra 
en sådan betalingsform. 

Mikael Burlev: Om en nedsættelse af de svømmemæssige færdigheder vil kunne få flere ind i 
klubben. Tue Nøddekær mener at der i så fald ville skulle flere baner til da der er stor spredning i 
forvejen. 

Træner Emil Andersen opfordrer klubbens medlemmer til at tage bedre imod de nye svømmere så 
de i højere grad føler sig som en del af klubben. 

Der stemmes om Fin Biering-Sørensens og Lars Kroghs forslag og de har begge tilslutning fra en 
stor majoritet af generalforsamlingen, størst til Lars Kroghs forslag. 

Formanden udtrykker bekymring over om den lave pris vil blive en glidebane til fiktive 
medlemsskaber for svømmere, der reelt ikke er en del af klubben. Hertil var der en diskussion, hvor 
blandt andet Jesper Fromberg nævnte at han var villig til hvad som helst for at polo kunne blive i 
klubben. 

3 Indkomne forslag 

3.a Bestyrelsens udmeldinger i forhold til de fakti sk brugte kriterier for placering af 
ikke-studerende medlemmer på hold med reduceret træ ningstid. 

Her læses et brev fra Lone Karlby (se bilag 5) op af Søren Jensen. Essensen af dette er at Lone 
Karlby ikke føler sig tilstrækkeligt informeret om kriterierne for udvælgelsen af hvem der skulle på 
reduceret hold. Troede at de samme kriterier som gælder for bevarelsen af medlemskab for ikke-
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studerende var gældende. 

Bestyrelsen svarer på brevets spørgsmål om, hvorvidt bestyrelsen og svømmeudvalg har informeret 
korrekt, rettidigt og tilstrækkeligt omkring indplaceringen af medlemmer på de reducerede hold. 
Ønsker desuden at generalforsamlingen tager stilling til bestyrelsens handlemåde i denne sag ved en 
afstemning. 

Generalforsamlingen giver under den følgende lange diskussion bred opbakning til bestyrelsen men 
giver også samtidig udtryk for beklagelse over Lone Karlbys situation, især begrundet i at Lone 
Karlby i sine år i klubben har været blandt de mest aktive medlemmer både med sin trænings og 
stævnedeltagelse, som svømmeleder, klubbens eneste overdommer samt sin tid som træner i 
klubben. 

Fin Biering-Sørensen påpeger at bestyrelsen ved et møde i maj ikke kunne fortælle hvilke kriterier, 
der ville komme til at gælde for udvælgelsen til de reducerede hold. Hertil svarede Søren Jensen at 
kriterierne for de reducerede hold på det tidspunkt var klare, men at det var pointstrukturen for den 
kommende sæson, der ikke var klar. Ingen kunne dog fremlægge dokumentation for deres påstande 
til Generalforsamlingen. 

Martin Knudsen mener at man i udvælgelse til reducerede hold samt, hvem der skal udmeldes af 
klubben i tilfælde af for lille studenterandel, skal tage fortids meritter i betragtning og siger at han 
også tidligere har givet dette forslag videre til bestyrelsen. 

Henrik Jeppesen og Maria Knudsen mener at problemet skyldes at svømmerne ikke har været klar 
over hvilke kriterier der ville gælde for udvælgelsen til de reducerede hold. 

Anders Berg Jørgensen mener at der måske med en personlig samtale med Lone Karlby inden 
beskeden kunne være undgået at denne har følt sig trådt på. 

Generalforsamlingen afholder sig fra at stemme men enes om den ovenfor anførte udmelding. 

3.b Vedtægtsændringer:  
Formanden fremlægger vedtægtsændringerne. 

Følgende paragraffer blev i 2005 ændret/slettet i vedtægterne uden tilstrækkelig oplysning til 
Generalforsamlingen om dette. Derfor bedes Generalforsamlingen bekræfte om disse ønskes slettet  

§ 6 stk. 6 (tidligere §5 stk. 5): I tilfælde af stemmelighed har formanden (eller næstformanden) den 
afgørende stemme  

§ 10 stk. 3 (tidligere § 8 stk. 4): I sager, der ikke er opført på generalforsamlingens dagsorden, kan 
generalforsamlingen ikke tage beslutning  

Bestyrelsen ønsker desuden at indføre et par ændringer i reglerne omkring passivt medlemsskab, 
således at alle medlemmer nu kan benytte sig af det. 

§3 stk. 3 slettes: Alle kontinuerligt betalende medlemmer fra sæsonen 2004-2005 kan lade sig 
overføre til passivt medlemskab. Nye medlemmer efter sæson 2004-2005, der melder sig passive, 
kan som ej-studerende ikke på et senere tidspunkt optages som aktive medlemmer. 

§3 stk. 4 ændres til: Medlemmer såvel aktive som passive, kan melde sig passive for den 
efterfølgende sæson før hovedtilmeldingen i august. Overgang til aktivt medlemskab kan ske fra 1. 
januar.  

§3 tilføjes stk. 6: Passive, ikke-studerende medlemmer, der over en femårig periode har været passiv 
i fire sæsoner, kan ikke optages som aktive medlemmer. 

Efter gennemgangen af ændringerne besluttes det ved afstemning at: 

§6 stk 6 slettes 
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§10 stk 3 forbliver 

§3 stk 3 slettes 

§3 stk 4 ændres 

§3 stk 6 vedtages 

4 Valg af bestyrelse og suppleanter: 
 

Valgt blev: 

Til bestyrelsen: 

Maria Fjallstein 

Søren Jensen 

Anne Dalgaard 

Kim Bonde 

Anders Bluhme, (indikerede desuden, at han ville stille op til valg til hovedbestyrelsen). 

Mette Thing 

Ebbe Rasmussen er som altid automatisk medlem af bestyrelsen og således ikke på valg. 

 

Bo Stenhuus stillede ikke op til genvalg. 

 

Som suppleanter blev valgt: 

Nicolai Wasserman 

Lars Krogh 

5 Valg af revisor 
Valgt blev Ulrik Kock da Lars Christensen trak sit kandidatur. 

6 Eventuelt 
Ebbe Rasmussen fremlagde tal der viser hvorledes Håndboldklubben har ændret deres 
medlemsammensætning til en, der er baseret på studerende og unge under 25. Opfordrer til at der 
tages kontakt til badmintonklubben for at høre, hvad de har gjort for at opnå dette og for at se om vi 
kunne bruge nogen af de samme idéer. 

Derefter opløstes generalforsamlingen og dirigenten takkede for god ro og orden! 
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Bilag 1 Formandens beretning 
Jeg vil først takke den øvrige del af bestyrelsen, svømmeudvalget samt øvrige frivillige i klubben 
for den indsats, der har været gjort i den forgangne sæson. Vi har nået rigtig meget. Desværre har vi 
også måtte sige farvel til tidligere medlemmer for at kunne leve op til klubbens forpligtelser overfor 
foreningen mht studenterandelen. 

Foreningen er bl.a. på baggrund af input fra bestyrelsen blødt op på studenterandelen. Således skal 
klubben nu blot have 65% studerende i stedet for de oprindelige 70%. Dette må betragtes som 
meget god særbehandling af klubberne idet foreningen skal have 80% studerende. 

Blandt de resultater der er kommet ud af arbejdet kan nævnes, at klubben nu er blevet godkendt 
som eliteklub. Dette har den betydning, at der på udvalgte tidspunkter nu kun behøver at ligge tre 
svømmere pr bane i stedet for fire for at beholde en tildelt træningstid. Det er således blevet lettere 
at beholde de sene træningstidspunkter. 

Yderligere er der i svømmeafdelingen blevet etableret en forsøgsordning, der ind til videre gælder 
for sæsonen 2007-2008, hvor der er udbudt hold med en reduceret træningsmængde sammenlignet 
med a-holdet. Dette gør, at der er plads til ca 10 ikke-studerende mere i svømmeafdelingen end der 
ellers ville være.  

Blandt de mere triste ting er, at vi desværre har været nød til at nedlægge polo2. Der var tre 
medlemmer på holdet i midten af oktober, hvilket langt fra er tilstrækkeligt til en polohold. Vi har 
derfor måtte give polo2’s træningstid til foreningen og vi må så håbe på, at vi kan få den igen, hvis 
der i en senere sæson er evne og vilje til at etablere et polo2. 

Vi har desværre også haft et par episoder, som jeg mener er så alvorlige, at vi er nødt til at 
informere GF om. Det er blevet observeret, at Polo1 tillader ikke-medlemmer at komme til træning. 
Dette er en klar overtrædelse af vedtagne beslutninger og det kan have store betydninger for 
klubbens samarbejde med foreningen. Bestyrelsen er ikke i stand til at overvåge alle træningspas og 
det vil vi heller ikke bruge vores tid på. Det er derfor op til GF at forholde sig til hvordan de ønsker 
dette problem håndteret. Der er overordnet tre problemstillinger: 

• hvis det opdages, at vi tillader ikke medlemmer til træning er foreningen nødt til at 
sanktionere dette. Dette kan gøre, at vi ikke får lov til at fortsætte med de to reducerede 
hold i svømning, da disse for en stor del bygger på tillid, hvilket betyder afgang af 10 
ikke-stud svømmere. Yderligere er der risiko for, at vores meget lempelige 
studenterprocenter kan blive ændret. 

• Poloafdelingen kører med underskud. Er der villighed blandt svømmeafdelingen til 
fortsat at støtte poloafdelingen økonomisk, når denne ikke selv vil sikre at dens deltagere 
betaler kontingent. 

• Hvordan kan vi have tillid til det der sker i poloafdelingen, når disse ting sker. 
 
På nuværende tidspunkt er klubberne ikke fuldt repræsenteret i hovedbestyrelsen, idet der ikke har 
været nogen der ville opstille.. Ebbe har i det sidste år varetaget klubbernes interesse i 
hovedbestyrelsen, men han kan trods alt kun besætte én af klubbernes to pladser. Klubberne kan 
derfor ikke stemme fuldt ud i hovedbestyrelsen. Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre 
medlemmerne til at finde en repræsentant i til hovedbestyrelsen. 

Mht til studenterandel. Så skal polo enten finde 6 nye studerende eller også skal yderligere 3 ikke-
studerende forlade poloafdelingen i slutningen af januar. For svømnings vedkommende, skal der 
findes 12 nye studerende eller 6 ikke studerende skal forlade klubben. Vores udfordringer for den 
kommende sæson er nok at sikre, at vi forsat har en polohold, da dette langt fra er sikkert samt 
bevare svømnings to reducerede hold. 
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Bilag 2 Svømmelederens beretning 
Jeg vil give en gennemgang af højdepunkter af sportslige begivenheder, sociale aktiviteter og andre 
tiltag i klubben i det forgangne år. 

Sidste sæson var det Martin, Tue og Anders, der stod på kanten, men Martin valgte inden 
sommerferien at stoppe som træner. Derfor har vi fået en ny træner Emil, som begyndte i starten af 
september. Tue og Anders har valgt at fortsætte med en dag hver på kanten, det er vi glade for. 
Endvidere er Ebbe trådt til som svømmende træner om tirsdagen på Nørre Allé. Mit indtryk er, at 
mange er synes det er sjovt med varierede programmer, hvilket automatisk sker med flere 
forskellige trænere. Hvis jeg allerede skal gøre mit første indrømmelse – så kunne jeg nogen gange 
have været bedre til at få talt med trænerne om diverse ting, vi har talt om i SU og bestyrelse, men 
det jeg prøver at blive bedre til at huske!  

6.a Stævner 
Der har i sæsonen været en del stævneaktivitet sidste sæson og nogle rigtige flotte resultater! Jeg vil 
gennemgå nogle af resultaterne og højdepunkterne, det bliver ikke i kronologisk rækkefølge. 

6.a.i Klubmesterskaberne 
Jeg vil starte med klubmesterskaberne, som var i november. Årets klubmester for herrerne blev 
Andreas Overbeck og for damerne blev det Anne Dalgaard. Klubmesterskaberne er for nogle år 
siden blevet rykket til efteråret i håbet om at tiltrække nogle flere deltagere fra motionsafdelingen, 
ved at stævnet ikke ligger midt i en eksamensperiode. Vi overvejer dog i Svømmeudvalget at rykke 
klubmesterskaberne tilbage til foråret, da det vil være godt som afslutning på sæsonen, da mange er 
i god form efter DOM-K og DMH samt at motionsholdene er godt i gang med sæsonen.  

6.a.ii Danske Master, ÅKM, SRØ Masters og Masters EM 
Så er der alle mastersstævnerne, hvor vi har deltaget til ÅKM, SRØ, DOM-K og EMM. I år var der 
stor opbakning til Danske Masters i Glostrup, der som noget nyt sidste år inkluderede præ-masters, 
hvilket gjorde det muligt for alle i klubben at stille op. Der var 32 med til stævnet og 29 med til 
festen. Svømmemæssigt var det et rimelig godt stævne. Anders Kilen satte klubrekord hele tre 
gange i 50 fri samt i 50 og 100 fly. Anne satte klubrekord i 100 IM og 200 fri. Tiden på 2.08.55 i 
200 fri er også dansk Mastersrekord i gruppe A. Endvidere blev der sat Dansk Mastersrekord og 
klubrekord i 4x50 fri mix (Anders Kilen, Toke Pedersen, Maria Fejer og Anne Dalgaard 1.45.43) og 
dansk mastersrekord i 4x50 medleymix i gruppe A (Maria Fjallstein, Anne Dalgaard, Toke Pedersen 
og Anders Kilen 1.57.87.) 

Ved Masters EM var en lille trup på 5 svømmere af sted. Jeg kan nævne at Ebbe vandt sølv i 200 
ryg. Til SRØ masters var også en lille trup af sted og Kilen satte mastersrekord i gruppe B i 50 fri.  

6.a.iii DMH 
I april var der DMH. Efter sidste sæsons bundpræstation til DMH, hvor 1. holdet strøg ned i 3. 
division, tog vi i år revanche. Der var stor opbakning til stævnet, og vi stillede for en gangs skyld 
fuldt hold i både 3. division og 4. division – den succes håber jeg at vi kan gentage igen i år – det 
gør det bare sjovere. Problemet har tit været på pigesiden – men vi har fået en del nye aktive piger i 
klubben i denne sæson, så mon ikke det kan lade sig gøre!  

USG vandt suverænt 3. division og havde sågar flere point end nr. 1 i 2. division og blev nr. 11 i 4. 
division. Jeg vil ikke gennemgå alle rekorderne for det blev til hele 17 klubrekorder i individuelle 
løb og 8 klubrekorder på holdkapper. For pigerne blev Anne topscorer med 6 individuelle rekorder, 
og for herrerne Andreas med 4. Derudover satte Kilen 2, Henriette 2, Thea 1, Master 1, Astrid 1 
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klubrekord. 

6.a.iv Boble Cup 
Så er der Boble Cup. Vi lagde ud med stor opbakning til det første stævne, som USG selv afholdt i 
oktober. Køge vandt 1. stævne over vores 2 hold, der delte andenpladsen. Ved de to efterfølgende 
stævner stillede USG kun op med ét hold, og vi endte samlet på en tredjeplads efter Køge og 
Gladsaxe. 

6.a.v DM-L og DM-K 
I år er der et par stykker som har deltaget ved seniormesterskaberne både på kort og langbane. Anne 
og Anders Kilen deltog til DM på langbane i Århus, hvor de leverede nogle flotte resultater. Både 
Anders og Anne nåede finalen i 50 fri – begge blev nr. 8. Endvidere satte de to hele 6 klubrekorder. 
Anne satte klubrekord i 50 og 100 fri, 50 fly og 200 IM. Anders Kilen satte klubrekord i 50 fly og 
50 fri.  

Jeg nævner lige DM på kortbane, selvom det hører med til den nye sæson. Ved de netop overståede 
Danske Mesterskaber på kortbane i weekenden gik det igen forrygende. Kilen fik en bronze i 50 fri 
og slog klubrekord – igen. Anne fik en 6. plads i 50 fri og ny klubrekord i 50 fri. Pigerne stillede op 
i en holdkap, 4x50 IM, hvor de slog klubrekord. De fik en samlet 19 plads.  Anne fik en endvidere 
en 4 plads i finalen i 100 IM og Kilen kom i semifinalen i 50 fly og 100 fri.  

6.a.vi Open water 
Åbentvandssvømning bliver mere og mere populært, og i år har en del deltaget til diverse stævner. 
Derfor har vi også valgt, at lave tilskudsreglerne om, så openwater er blevet omfattet. 

Til Odense Open Water i august blev Ann Sophie Lønnberg og Bo Stenhuus begge nr. 2 til DM i 10 
km distancen for hhv. damer og herrer og Peter Schultz (aka Master) blev nr. 3 for herrer. 

Ved Amager open water blev Anne nr. 3 til DM i 5 km, hvilket kvalificerede henne til landskamp 
mod Sverige på strækningen Helsingør-Helsingborg den 30. august.  Her blev dystet mellem 4 
herrer (2 danske og 2 svenske) og 4 damer (ligeledes 2 danske og 2 svenske), Anne Dalgaard blev 
nr. 2 og tilbagelagde distancen på 58 min og 9 sek. 

USG deltog igen i år i Christiansborg rundt den 26. august. Der var fine placeringer fra sidste år at 
forsvare, hvor klubben reddede 2., 3. og 4. pladsen hos herrerne og 2. pladsen hos damerne. 

Det lykkedes Anne Dalgaard at forsvare sin 2. plads fra sidste år. Hos herrerne var det lidt sværere 
at følge med. Det blev således til en 11. plads for Bo Stenhuus (sidste års 2'er) og en 15. plads for 
Peter Schultz (sidste års 3'er). Som debutant var Johan Bergendorff også med og fik en 25. plads. 
Bo og Peter svømmede ligesom Anne hurtigere end sidste år. Bo svømmede 29 sek hurtigere og 
Peter 14 sek hurtigere, men det rakte altså ikke helt til podiepladser.  

Anne får klubbens hurtigste tid på 24.33 med Bo lige i hælene på 24.37. Peter svømmer på 25.00 og 
Johan 27.26. 

Så var der en enkelt, der deltog til DM i havlivredning. Mette Thing deltog den 18. og 19. august i 
DM i havlivredning i Halmstad i Sverige. Mette sikrede sig DM guldet i Surf Ski, Board Race og 
Ironwoman. 

Open water sæsonen sluttede flot af med, at det lykkedes Bo, Master og Ann Sophie at svømme 
over den engelske kanal og dermed blev 4., 5. og 6. dansker der har krydset kanalen. Det var 
spændende at følge både deres lange forberedelser men også selve turen over kanalen på deres 
hjemmeside, som de havde oprettet til formålet. 
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6.b Stævneansvarlig og officials 
At deltage i stævner kræver at nogen påtager sig tjansen som stævneansvarlig. Igen i år er opgaven 
som stævneansvarlig for en del stævner lagt ud til klubbens medlemmer. En del stævner fremgår af 
stævnekalenderen, men det er også muligt at deltage til stævner, der ikke fremgår af 
aktivitetskalenderen. Så hvis I har idéer til andre stævner, så kom endelig frem med dem. På 
hjemmesiden ligger der en vejledning for hvad man skal sørge for som stævneansvarlig. Til en del 
stævner skal tilmeldingen afleveres som wingrodan fil. Jeg kan sagtens hjælpe med at taste 
tilmeldinger i wingrodan og indsende dem, selvom det er en anden, der er stævneansvarlig. Det er 
blot den stævneansvarlige, der skal sørge for at indsamle tilmeldingerne. Man velkommen til at 
kontakte svømmelederen, hvis man har spørgsmål omkring at være stævneansvarlig.  

Det er blevet noget nemmere at rekruttere officials efter pointsystemet er blevet introduceret, det er 
dejligt ikke at plage folk om at stille op som officials. Dog har vi brug for flere dommere, så derfor 
vil jeg opfordre folk til at tage på kursus.  

6.c Stud/ej-stud fordeling 
Igen i denne sæson har studenterfordeling fyldt meget i såvel svømmeudvalg som bestyrelse. 1. 
februar var det nødvendigt at udmelde en håndfuld ikke-studerende ufrivilligt for at leve op til 
USG’s krav om 63 % studerende. For at finde de personer, der skulle udmeldes havde vi lavet et 
pointsystem, hvor man fik point for at være official, stævneansvarlig, stævnedeltagelse og 
fremmøde. På denne måde har vi forsøgt at tilgodese dem, der er aktive i klubben både ved at 
hjælpe til og ved at benytte klubbens tilbud.  

En god nyhed er, at vi til februar kun skal have 65 % studerende og ikke 70 %, som vi troede sidste 
år. En anden god nyhed er, at Hovedbestyrelsen i maj godkendte, at vi kører med to reducerede 
hold, der har mindre træning, men også tæller halvt i statistikken. På den måde har vi plads til flere 
ikke studerende. De reducerede hold har stadig mulighed for 4 gange træning om ugen, hvilket er et 
godt tilbud i København. Fredag er fælles træningsdag for alle, da fredag er et stort socialt 
omdrejningspunkt. Vi har valgt, at det er træningsmængde, der afgør hvorvidt man kun tilbydes det 
reducerede hold. Tanken er, at dem der træner meget, er dem, der bør have tilbuddet om de mange 
træningsgange. Dette betyder ikke, at det ikke bliver værdsat at være official. For dem, der træner 
mindre, er official gerninger en måde at få point nok til at kunne blive i klubben. 

På trods af oprettelsen af de to reducerede hold kan det blive nødvendigt at udmelde ikke-
studerende ufrivilligt til 1. februar. Derfor har vi lavet et revideret pointsystem til formålet. I februar 
var det sådan, at havde man været official eller stævneansvarlig var man nærmest fredet, så en der 
eksempelvis havde været official én gang men stort set ikke havde trænet, var fredet. Det er der 
lavet lidt om på. Det tæller stadig meget højt at hjælpe klubben, men vi vil også gerne tilgodese 
dem, der benytter klubbens trænings- og stævnetilbud. Så i år er det en i højere grad en kombination 
af at hjælpe klubben og benytte klubbens tilbud. Denne pointstruktur vil også blive benyttet til ved 
hovedtilmeldingen til sommer for at undgå at tilmeldingen bliver først til mølle. For at gøre det så 
gennemsigtigt som muligt, har vi udmeldt at man skal have mindst 30 point for at kunne blive i 
klubben som ikke-studerende til sommer, så har klubbens medlemmer noget at forholde sig til. Men 
det skal tages som vejledende. Vi kan dog stadig ikke garantere plads til alle med over 30 point som 
nævnt i info mail i september.  

Jeg vil i øvrigt minde på, at USG har en passivordning, og jeg vil opfordre folk til at bruge tilbuddet 
om at melde sig passiv for en sæson, hvis man ved, at man måske får meget travlt et år. Der har til 
tider været folk, der spørger om dispensation af den ene eller anden grund. Jeg synes, at det kan 
blive for bureaukrati at skulle lave særregler og dispensationer etc. Der er jo nogle, der skal sidde 
og administrere det her.  Derfor vil jeg opfordre folk til at benytte passivordningen, hvis de har 
travlt et år med job, rejseaktiviteter eller børn.  



Side 9 af 13 

6.d Kommunikation og afkrydsning 
Fra begyndelsen af denne sæson har vi bestræbt os på at være endnu bedre til at få kommunikeret 
ud til klubbens medlemmer om pointsystemet og de reducerede hold. Alle fik i slutningen af 
september en mail med information om det pointsystem, der skal evt. skal bruges til februar og til 
hovedtilmeldingen til sommer samt hvordan folk fordeles på det store hold og de reducerede hold. 
Før sommerferien gik det hele lidt stærkt, da oprettelsen af reducerede hold først blev godkendt af 
hovedbestyrelsen midt i maj, og først derefter kunne fordelingen af holdene begynde. Endvidere var 
sidste sæson første gang vi kørte med pointsystemet. I år er vi lidt mere på forkant med tingene.  

Endvidere var der sidste år en del bøvl med afkrydsninger, det prøver vi, især Karen virkelig at rette 
op på. En del af gangene skal I selv krydse jer af, jeg vil opfordre til at I husker at hænger listerne 
op på opslagstavlen igen, for ellers bliver de væk. 

6.e De studerende 
Nu skal det hele ikke handle om de ikke-studerende, når vi nu er en klub for studerende. Igen i år 
har vi afholdt en annonceret social fredagstræning og mad/øl efter træning, så nye medlemmerne 
havde mulighed for at planlægge at komme med. Endvidere vil vi igen i år få trykt plakater at 
hænge op på forskellige uddannelsesinstitutioner. Jeg vil opfordre alle til at tage godt imod nye 
medlemmer, så de føler sig velkomne. Vi har netop været på træningsweekend i Fakse, og vi var 
hele 28 afsted, jeg tror ikke jeg kan huske, hvornår vi sidst har været så mange af sted, hvis har 
været det! Forrygende kagekonkurrence. Endvidere var der en håndfuld relativt nye medlemmer 
med, det er godt, da træningsweekenden er en god måde, at komme ind i det sociale liv i klubben.  

6.f Afslutning 
Jeg vil gerne sige tak til svømmeudvalget (Karen, Mette, Jacob Hvid, Anders Berg og Toke) for 
deres store arbejde og for konstruktive diskussioner især om pointsystemet, som har fyldt meget i 
den forgangne sæson.  

Til sidst en opfordring: kommentarer og idéer til mig eller resten af svømmeudvalget er velkomne, 
men tænk over, hvordan I siger eller skriver tingene til os. Brok kan godt gøres på en pæn måde, 
ellers bliver det for surt for dem, der gør et stort stykke frivilligt arbejde.  
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Bilag 3 Pololederens beretning 
Vandpolosæsonen 2006-2007 har budt på en række uændrede kendsgerninger, men også meget nyt.  

På det sportslige plan deltog vi i 1., 3. og 4. division. Vores første hold vandt, igen medaljer om end 
det denne gang kun blev til Bronze. Vores andet hold deltog sammen med første holdet i 3. division, 
hvor det lykkedes at vinde divisionen. Andet holdet deltog også i 4. division, hvor holdet endte i 
den bedre halvdel. 

På det politiske plan har vi i vandpoloklubben fortsat arbejdet med at finde en løsning på 
udfordringerne omkring studenter-problematikken. Umiddelbart ser det sort ud. Vandpolo i USG er 
ved at være lige så truet som storken er det på Prins Joachims hjemegn i Sønderjylland. 

Vi måtte i sommers sige farvel til 12-14 medlemmer, som havde fået nok af stive regler og 
overvågning. De ønskede, som de udtrykte det over for mig, blot at spille vandpolo med deres 
venner. De følte, at der ikke længere var sikkerhed for, at de kunne vedblive med at gøre dette i 
USG, da en del af dem ikke længere var studerende. De valgte på den baggrund at skifte til Hermes. 

Dette farvel illustrerer meget godt den situation vi er havnet i USG. Der er med høje krav til 
studenter-andelen skabt en følelse af, at der ikke er plads til folk som ikke længere er studerende på 
trods af at de betaler mere end dobbelt så meget for at dyrke deres sport. 

Det er som udgangspunkt ikke noget problem at en række ikke-studerende forlader USG. Det 
betyder jo sådan set kun at andelen af studerende øges. For vandpoloklubben betyder det imidlertid 
rigtig meget, da vi er en niche sport og da vi skal kunne mønstre folk nok for at deltage i de 
forskellige divisioner i vandpolo.  

At 12-14 personer forlod os i sommers har betydet, at vi har, måtte lukke vores 2. hold og dermed 
trække os fra både 3. og 4. division. 

Dette har sat en kæp i hjulet på vores ambition om at have en klubben hvor vi kan tilbyde elite- og 
bredde-vandpolo. Der er derfor nu brug for at starte op fra bunden igen og for at tænke nyt! 

Vi er dog stadig meget glade for at være i klubben og håber på fortsat at kunne blive i USG og 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.  

Jeg synes vi har fået skabt en god stemning mellem vandpolo og svømmeklubben. Jeg vil gerne sige 
tak til svømmeklubben for en god julefrokost sidste år. Jeg håber, at vi er i stand til at afholde en 
lige så vellykket julefrokost i år, hvor vi glæder os til at byde svømmerne velkommen!  

Jeg vil slutte med at sige tak for et konstruktivt samarbejde i bestyrelsen. Vandpolo og 
svømmeklubben arbejder rigtig godt sammen og vi har efter min bedste overbevisning indset, at 
sammen er vi stærkest. 

Jeg ønsker at fortsætte mit arbejde som vandpololeder i endnu en sæson, da jeg har lyst og energi til 
fortsat at kæmpe for vandpoloklubbens overlevelse. Der skal findes nye og flere studerende 
vandpolospillere, således at folk ikke går rundt og er bange for at blive smidt ud af klubben når 
studenter-andelen skal gøres op til februar! 

Tak for den forgangne sæson! 
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Bilag 4 Kassererens beretning 
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2006/2007 for USG Svømning og vandpolo. 

I sæsonen 2006/2007 havde bestyrelsen budgetteret med, at indtægter og udgifter balancerede. I 
stedet har klubben fået et overskud på 13.000 kr. Generelt var hele omsætningen i sæsonen lavere 
end forventet, men idet indtægterne kun var 23.000 mindre end budgetteret, mens udgifterne var 
40.000 mindre end i budgettet, gav denne forskel således et overskud. 

Trænerlønningerne har endnu engang været lavere end forventet, dog har vi i år haft langt bedre 
trænerdækning i svømmeafdelingen end i sidste sæson, hvilket bringer udgifterne tættere på det 
budgetterede end i foregående år. 

Svømmeafdelingens mest udgiftstunge stævner har rent tilfældigvis ligget i hovedstadsområdet i år, 
hvilket har givet meget lavere omkostninger på dette område end forventet. Til gengæld har 
poloafdelingen haft en smule højere udgifter til transport, end der var budgetteret med. 

Kontoen ”Diverse” er klart overskredet, idet der er brugt næsten det dobbelte af, hvad bestyrelsen 
havde forudset. Dette skyldes, at der er brugt 26.000 på fester i første halvdel af sæsonen. Her vejer 
især vores afholdelse af boblecuppen tungt, idet der til denne fest blev indkøbt et meget stort lager 
til baren, som så også blev brugt ved klubmesterskaberne og julefrokosten. Indtægterne fra disse 
fester gør at ”Andre Indtægter” og ”Svømmer tilskud” også blev højere end forventet. Samlet set 
gav baren til disse tre fester et lille overskud, som så blev anvendt på pynt til julefrokosten. Der er i 
budgettet for den kommende sæson tilføjet en ny konto til brug for sociale arrangementer, så fester 
vil blive adskilt fra ”Diverse” kontoen. 

Folk har ikke været så ivrige efter at komme på officialkurser som håbet, hvilket giver lavere 
udgifter på denne konto end forventet. 

Der var i året afsat 7.500 til medlemmernes eget brug, men da der kun blev søgt fra denne pulje til 
leje af anlæg ved fester og klubtøj, blev 5.000 kr. herfra aldrig brugt. Betingelserne for denne konto 
er dog, at pengene skal bruges på ting, der er til gavn for hele klubben. 

Hovedforeningen USG har i sæsonen 2007/2008 forhøjet deres del af kontingenterne for 
medlemmerne med 40 kr. og 60 kr. for henholdsvis studerende og ikke-studerende. Kontingentet er 
dog uændret for klubbens medlemmer, idet den del der går til klubben således er blevet tilsvarende 
lavere. Klubbens bestyrelse har dog valgt ikke at hæve kontingentet i år, idet klubben de sidste par 
år har haft overskud og det skønnes at egenkapitalen ligger på et rimeligt niveau når den har samme 
størrelse som omsætningen. Da dette års overskud dermed giver en egenkapital, der skønnes højere 
end omsætningen, har bestyrelsen valgt at vente med kontingentforhøjelsen. 

Årets samlede indtægter og udgifter har samlet set givet et resultat på 13.000 kr., hvilket er 13.000 
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.  
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Bilag 5  
Bestyrelsen har modtaget følgende indlæg fra Lone Tolstrup Karlby. Kort fortalt går det på, at 
bestyrelsen skulle have brugt nogle andre kriterier end hvad der er blevet meldt ud til medlemmerne 
i forbindelse med tildelingen af pladser på de to forskellige holdtyper. Vi vil fra bestyrelsens side 
fremlægge vores syn på sagen på generalforsamlingen, og Generalforsamlingen kan komme med 
yderligere kommentarer. For at sikre et klart mandat til vores fortsatte arbejde, vil bestyrelsen 
derefter gerne bede Generalforsamlingen tage stilling til følgende spørgsmål: 
 
“Har bestyrelsen i forbindelse med oprettelsen af hold med reduceret træningstid og fordeling af 
medlemmer på disse handlet i overensstemmelse med udmeldingerne til medlemmerne?” 
 
Kommentar til USG Generalforsamling 29/10 2007 fra Lone Tolstrup Karlby 

Sidste år på generalforsamlingen var jeg selv med til på bestyrelsens vegne, at fremlægge et forslag 
med henblik på en bedre studenterfordeling i USG. Som de fleste nok er bekendt med, har der i en 
årrække været problemer med fordelingen af studerende og ikke-studerende i klubben og de 
skiftende bestyrelser har lagt et meget stort stykke arbejde for at løse disse problemer. 

Forslaget sidste år gik på at der skulle registreres fremmøde og i øvrigt tages hensyn til 
aktivitetsniveau i klubben. Hvis man var aktiv som official ville dette også tælle med som aktivitet, 
for at kunne forblive i klubben. Det blev ikke fremsat præcist, hvordan de enkelte ting ville vægtes, 
men der var ingen tvivl om, at det ville blive nødvendigt for ikke-studerende, at være mere aktive 
som officials. I bund og grund gik forslaget altså på, at de mest aktive skulle opfordres til at blive i 
klubben ved at kunne fortsætte på holdet med flest studerende og fuld træningstid, mens dem som 
mest af alt var motionssvømmere skulle ud eller alternativt på et hold med nedsat træningstid. Dette 
blev bekræftet af en mail udsendt af svømmeudvalget i forbindelse med opgørelsen februar 2007. I 
mailen blev et pointsystem angivet. Uddrag fra mailen: 

”Vi er i bestyrelsen og svømmeudvalget enige om, at vi vægter højt at folk bidrager til klubbens 
sportslige aktiviteter og hjælper til med at få det hele til at køre rundt.  

Det vil sige, at vi først ser på hvem, der har været stævneansvarlige og official. Dette giver ét point 
pr. dag. Herefter kigger vi på stævnedeltagelse, som giver 5 point pr. stævnedag og fremmøde, som 
giver et point pr. registreret træningsgang.” 

En sommermorgen i juli til træning blev jeg gjort bekendt med, at jeg ville ryge på et af de to hold 
med nedsat træningstid, da jeg i løbet af sæsonen har været til træning én gang mindre, end det var 
nødvendigt for at komme på holdet med fuld træningstid. Nogle dage senere modtog jeg en mail 
med denne besked fra svømmelederen. 

Jeg har i det forgangne år været aktiv for USG som official 5 stævnedage og yderligere deltaget i et 
enkelt stævne som aktiv. Som official var én af disse at arrangere det sportslige til vores årlige 
klubmesterskab, samt sørge for 2 eksterne officials til stævnet, da vi ikke selv har de nødvendige 
officials i klubben. Jeg er selv af og til ude at hjælpe andre klubber, for at skabe den goodwill der 
skal til, for at de også vil hjælpe os. Overdommere er en mangelvare i det storkøbenhavnske 
svømmemiljø og alle hjælper derfor hinanden. 

Alle 5 gange jeg har været ude som official har jeg afskåret mig selv fra at tage til træning. Det har 
nemlig været heldagsarrangementer i weekenden, så jeg ikke har haft mulighed for at deltage i 
træningen (hvis bestyrelsen ønsker det, sætter jeg gerne dato på de 5 dage). 

Hvis det var blevet meldt ud fra bestyrelsen/svømmeudvalget at grundlaget for at få lov til at blive 
på holdet med fuld træningsmulighed udelukkende var fremmøde, så havde jeg nok valgt at 
prioritere anderledes! Desuden ville jeg nok være gået noget mere op i, hvorvidt jeg til træning 
havde fået mit kryds eller ej og selv få krydset af i weekenden, men naiv som jeg var, troede jeg 
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faktisk at mit engagement betød noget. 

På grund af de store fordelingsproblemer, der har været de seneste par år, har jeg været med til, at 
tage initiativ til en ”efter USG”-klub, for alle de ikke-studerende i USG, som der ikke længere var 
plads til pga. kravet fra foreningen USG om studenterfordelingen. Der var stor tilslutning til en 
sådan klub (jeg fik godt 50 tilbagemeldinger), men vi har desværre ikke kunnet få opbakning fra 
mastersudvalget i svømmeunionen, da de mente, at det var bedre for sporten, om man var en del af 
en større klub og på den måde støttede svømningen bredt. Tro mig, det er da også det vi allerhelst 
vil, men kan det lade sig gøre? 

Da jeg modtog mailen fra svømmelederen den dag i juli, blev jeg så rasende, at jeg begyndte at lede 
efter en anden klub. ”I kan fandme rende mig!” Problemet er bare, jeg holder utrolig meget af USG, 
jeg har i år 10 års jubilæum i klubben. Jeg var studerende de første 6 år af den tid og jeg har siddet i 
bestyrelsen 3 af de 10 år. Jeg har fået mange gode venner i USG og jeg får stadig nye 
svømmevenner. Jeg har haft mange gode oplevelser i USG og jeg håber på mange flere. Der er 
ingen klub, som kan sammenlignes med USG og det vil være sorgmodigt, hvis jeg skal sige farvel. 

Som I nok kan se arbejder jeg på en lille ny USG’er. Den kommende tid bliver turbulent og med 
den begrænsede adgang til træning har jeg svært ved at se mig selv nå til træning særlig tit. P.t. 
træner jeg i fælledbadet i offentlig åbningstid, da jeg ikke kan holde mig vågen/aktiv til de sene 
træningstider, jeg har adgang til i løbet af ugen og er derfor begrænset til fredag og lørdag på Nr. 
Allé. Det ville nok være nemmere med fremmødet, hvis der var flere træningsgange, at vælge i 
mellem. Med det perspektiv er det måske min sidste sæson i USG og jeg føler mig uendelig dårligt 
behandlet, for jeg føler mig presset ud af en klub, som jeg ellers har lagt, og fortsat gerne vil lægge, 
et meget stort engagement i. 

Kan det virkelig være rigtigt, at det er sådan USG svømning takker for frivilligt arbejde? På trods af 
den modsatte udmelding fra bestyrelsen? 

- Lone Tolstrup Karlby 
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