REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i USG Svømning og Vandpolo
Generalforsamlingen afholdtes i Store Auditorium, Nørre Allé 53, 2200 København N, mandag den
24. oktober 2016 kl. 19.00.
Dagsordenen var følgende:
a. Valg af dirigent
b. Beretning om foreningens stilling og virksomhed i det forløbne år
c. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budgetforslag
d. Indkomne forslag
i. Forslag til indførelse af regel i ”USG Svømning og Vandpolo”
Forslagsstiller: Lærke Smidt Gasbjerg
USG har brug for alle gode kræfter til vores sæsonmål DM-H. Flere gange har
svømmere trænet flittigt med os, men stillet op for andre klubber - enten i en anden
division eller samme. Som klub med en seriøs sportslig målsætning har vi træning af
god kvalitet. Denne træning skal ikke komme vores konkurrenter til gode, og vi
ønsker at stille op til stævner med alle vores venner fra træningsbassinet.
Det foreslås, at alle medlemmer af klubben ved deres medlemskab forpligter sig til at
stille op for USG ved alle konkurrencer (turneringer, stævner mv.), hvor USG også er
deltager.
ii. Forslag til tydelig offentliggørelse af reglement på ”USG Svømning og Vandpolos”
hjemmeside
Forslagsstiller: Lærke Smidt Gasbjerg
Der er en række regler om medlemskab i klubben, som supplerer vedtægterne (frister,
ikke-studerende-regler, svømmekonto, stævnedeltagelse osv.). Nogle af dem kan
findes i gamle generalforsamlingsreferater, mails og informationsbreve. Andre er ikke
at finde. De er ofte til diskussion i omklædningsrummet, og det er ikke let at finde
svar på klubbens hjemmeside.
Det foreslås, at bestyrelsen pålægges ansvaret for at få klubbens reglement skrevet
klart og entydigt på en selvstændig underside på hjemmesiden.
iii. Forslag vedr. procedure ved træningstider
Forslagsstiller: Reza Rahimpour
De tildelte træningstider i enhver sæson skal kunne afspejle medlemmenes mest
foretrukne træningstider.
Bestyrelsesmedlemmer og de øvrige ansvarlige (herunder idrætsinspektøren), som
deltager i forhandlinger om fordelingen af træningstider, skal bestræbe sig efter at
opnå så mest muligt medlemmenes præferencer ved næste sæsonens træningstider.
Inden start på disse forhandlinger og i god tid (fx i marts eller april), bør bestyrelsen
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gennemføre en meningsmåling (survey) om medlemmernes præferencer.
De træningstider, som flertallet stemmer for, vil blive de retningslinjer, som
bestyrelsen og de ansvarlige, skal bestræbe sig efter, under de omtalte forhandlinger.
e. Valg af bestyrelse
f. Valg af 2 suppleanter
g. Valg af revisor
h. Eventuelt
På generalforsamlingen deltog fra bestyrelsen for sæson 2015/2016 Sylvia Yang, Maria Melchiors,
Ebbe Rasmussen, Thomas Gillespie, Martin Stabell og Katrine Dyhl Nielsen.
Referent var Katrine Dyhl Nielsen.
Katrine bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. De indkomne
forslag konstateres også modtaget og udsendt til medlemmerne rettidigt.
Vedrørende dagsordenens pkt. A – Valg af dirigent
Martin Pock blev valgt som dirigent.
Vedrørende dagsordenens pkt. B – Beretning om foreningens stilling og virksomhed i det
forløbne år
Svømmeleders beretning
Thomas informerede om, at han ikke genopstillede til bestyrelsen. Thomas nævnte, at vi i den
forgangne sæson har set en udvikling gennem en række gode klubrekorder og medaljer ved diverse
stævner. Derudover havde vi deltagere til Østdanske mesterskaber og et godt stævne til EM i
London trods kaotisk mange starter og dårlige forhold.
I løbet af sæsonen er initiativet om raceclub så småt kommet op at køre. Raceclub skal løfte
konkurrencedelen – vi er gode til det sociale, men mange har potentiale til at deltage i flere
seniorstævner, men gør det ikke. I store USG er vi anerkendt som mere end en motionsklub og det
er ikke meningen at raceclub skal koste noget på den sociale konto. Der skal stadig være plads til at
tage en øl efter fredagstræningen. Raceclub er tænkt som et ekstratilbud til de svømmere, der gerne
vil mere med deres sport og bestyrelsen ville gerne vise at vi som klub støtter op om dette. Den nye
bestyrelse kan overveje hvad raceclub skal næste sæson. Det skal selvfølgelig ikke gå ud over det
sociale, for det er vigtigt for vores klub
En ting flere har været utilfredse med er træningstiderne i Bellahøj. Vi har mistet vores elitestatus
for nogle år siden, men vi har mulighed for at blive anerkendt hvis flere tager ud til mesterskaberne
– folk skal ikke gøre det så meget for rekorder, men fordi det er sjovt, fordi det er en oplevelse og
det kan hjælpe klubben med PR.
Vi havde i starten af sæsonen et tilbud om styrketræning med Tobias som træner. Desværre var der
meget lav opbakning, og derfor kunne det ikke betale sig at have en betalt træner stående, når der
kun kom 1-2 medlemmer per gang.
Christian C. tog initiativ til at have fællestræning med hovedstaden masters i påskeferien, det kan
være en mulighed henover sommeren, fordel ved at vi kan spare lidt ved at arbejde sammen med de
andre klubber
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Derudover har vi haft et skift i trænerstaben: Nicolai og Tobias valgte at sige op, gjorde et godt
stykke arbejde, Nicolai også god svømmer, hvilket vi kommer til at savne. Kai har nogle gode ideer
og et andet perspektiv på træningen og det er mange der kan få gavn af.
Til slut roste Thomas det sociale i klubben og nævnte at han håber, at alle er enige om det. Han er
glad for at se, at de nye svømmere bliver del af gruppen, er aktive til træning og ved sociale
arrangementer. Vi er nødt til at have de nye med i folden, hvis vi skal bevare en social klub. De
gamle medlemmer har været gode til at række hånden frem og de nye har taget imod.
Herefter spurgte dirigent til spørgsmål eller kommentarer. Her blev der spurgt til, hvornår klubben
mistede sin elitestatus. Ebbe svarede, at det er fire år siden, det har være en glidende proces med
stigende antal foreninger i København hvor børneforeninger får fortrin og derfor er der nu flere
marginale tider ikke bare for klubben men også motionsafdelingen. Ebbe håber, at det ændrer sig
efter ændringen i foreningen i november (så sæson 17/18) sker der forhåbentlig en ændring.
Thomas nævnte, at han har beregninger på, hvad der skal til for, at klubben kan opnå elitestatus
igen.
Vandpololeders beretning
Martin, som egentlig er næstformand i klubben, stod for pololederens beretning, da Rune desværre
stoppede i bestyrelsen i marts måned.
Martin nævnte, at polo ikke har haft et turbulent år, men stor udskiftning i trænere og medlemmer.
Glad for de gode nye trænere. Der er blevet spillet de sædvanlige turneringer med blandende
resultater. Første kamp i morgen mod Mermates. Derudover er der blevet afholdt forskellige sociale
arrangementer og julefrokost. Polo har også haft udfordring med træningstider - samarbejde med
Mermates stoppet, hvilket har betydet en mindre træningsgang om ugen, og der har været en del
bøvl med Team Bade og Københavns kommune, hvilket har været det primære problem. Martin
nævnte til slut, at han ikke stiller op til bestyrelsen igen.
Formandens beretning
Sylvia stiller ikke op til bestyrelsen igen.
Sylvia lagde ud med at berette om at bestyrelsesmøderne har været delt op i svømmedel og polo, og
mødtes fælles et par gange i løbet af sæsonen. Rune, der var pololeder, valgte desværre at stoppe i
marts, så Martin har som eneste vandpolo-medlem af bestyrelsen nok været lidt presset. Vi har haft
Martin Pock som repræsentant i Hovedbestyrelsen for at hjælpe med at formidle hvad polo og svøm
ønsker sig ift. KU-idræt (eller hvad det skal hedde) – det er og bliver en langvarig proces, men det
bliver spændende, hvad der kommer til at ske. Så der er noget for den nye bestyrelse at arbejde
med.
Derudover har bestyrelsen haft oppe, hvad vi skal bruge formuen på. Formuen har i flere år været
oppe til generalforsamlinger, hvor der blev udtrykt ønske om at bruge den, f.eks. på
udlandsstævner. Det valgte bestyrelsen at gøre i år, da der blev givet tilskud til EM i London. Der er
også blevet tænkt på PR, men der er ikke kommet noget konkret på bordet. Raceclub er kommet op
at stå og det er blevet drøftet, at der ønskes en forbedring af hjemmesiden, hvilket vi desværre ikke
nåede at udmønte til noget konkret. Vandpolo foreslog også at vi kunne stå for at arrangere stævner,
og det er et godt spørgsmål, hvorfor vi aldrig nåede videre med det. Det kan vi evt. diskutere på
generalforsamlingen eller det kan være en opgave for den nye bestyrelse. I forhold til hjemmesiden
har der været snak om en QA omkring de spørgsmål, der kommer igen og igen – det kræver et setup

Side 3 af 7

med faner osv. Derudover er der meget usikkerhed ift. KU-idræt, da vi i bestyrelsen ikke vidste,
hvilken betydning det kommer til at få.
I sæsonen har vi i bestyrelsen også valgt at give dispensation for 2 års-studerende reglen. Det er
blevet en flydende regel pga. usikkerheden ift. optaget efter KU-idræt.
Derudover har vi til bestyrelsesmøderne haft mange lange, frugtbare diskussioner om ting vi ikke
plejer. Vi har haft et godt samarbejde og får meget tilbage fra medlemmerne. Det er en
taknemmelig gruppe og bestyrelsen føler, at der er en stor respekt omkring bestyrelsesarbejdet. Det
er især noget af det, der har drevet Sylvia som formand.
I forhold til hjælpeopgaverne er der sket den ændring, at nogle opgaver er reserveret til studerende,
så tilmeldingen til f.eks. officialopgaver bliver mere jævnt fordelt.
Efter DMH er blevet flyttet til december er klubmesterskabet flyttet til april. Idéen med flytningen
var også, at vi måske kunne få flere motionssvømmere med, da det er senere på sæsonen. Men trods
Lærkes ihærdige rekruttering, kunne vi desværre ikke mærke forskel i deltagerantallet. Desværre
har vi ikke mulighed for at flytte det til et andet tidspunkt, men vi forsøger at undgå at lægge det på
samme dag som livrednings-DM.
Der er kommet nye regler for fest i Pejsestuen – lukker kl. 02.00. Bestyrelsen er positive over for
denne nye regel, da det måske kan løse de oprydningsproblemer vi har haft.
Så har bestyrelsen også diskuteret Reza-modellen, da mange ikke-studerende er tilmeldt, men ikke
er aktive. Måske kan det grupperes på en anden måde? Hvis der er forslag eller idéer må de meget
gerne deles.
Bestyrelsen har kørt godt i år, folk har været på de rigtige poster, som de har kunne løfte og vi har
lavet initiativer. Fremad er der spændende ting i pipeline f.eks. KU-idræt. Det er spændende at se,
hvordan den nye bestyrelse løfter de opgaver der kommer, da det er så usikkert, hvad der egentlig
kommer til at ske. Hele bestyrelsen skiftes ud, så det er også en udfordring. Sylvia har sørget for et
excel ark med timeline, hvem man skal skrive til osv. Sylvia foreslog at det første bestyrelsesmøde i
sæsonen bliver fælles mellem den gamle og nye bestyrelse.
Tak til gammel bestyrelse, tak til ikke-studerende der laver opgaver, studerende der hjælper til, de
faste gode hjælpere Morten Harning og Reza, der laver opgaver år efter år, trænerne for god energi
og god træning. Ad hoc-hjælpere og dem der har haft tiltro til Sylvia som formand de sidste tre år.
Vi har fået et rigtig fedt miljø i klubben og plads til forskelligheder – især til fester ved at give en
hånd og kontrollere impulser, så alle kan føle sig velkomne og trygge.
Vedrørende dagsordenens pkt. C – Forelæggelse af det reviderede regnskab samt
budgetforslag
Maria Melchiors forelægger regnskabet 2015/2016. Der henvises til beretningen i regnskabet. Maria
nævnte desuden, at der skal tages stilling til hvor langt formuen skal ned – der har jo tidligere været
kritik af vores store formue.
Fremlæggelse af budget for sæson 16/17
Lavere medlemsindtægt end tidligere år, da mere ryger til foreningen. Materialer er sat højt, da vi
lavede en dårlig aftale med Sportigan.
Der blev stillet spørgsmål fra forsamlingen angående hvorfor deltagerbetaling er budgetteret til
5000 kr. for svømmere og intet for vandpolo. Svaret på dette var, at punktet dækker over
svømmekonto, som vandpolo ikke har. Vandpolo har ikke lige så mange aktiviteter eller bestyrelsen
har ikke været involveret i dem og derfor er der ikke grundlag for at budgettere noget for polo.
Derudover blev der stillet spørgsmål til medlemskontingentet. Bestyrelsen valgte ikke at forhøje
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kontingentet, mens store USG har øget kontingentet. Der er mulighed for at forhøje kontingentet
næste sæson.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Vedrørende dagsordenens pkt. D – Indkomne forslag
Forslag i: Lærke Smidt Gasbjergs forslag om indførelse af regel ang. stævnedeltagelse for
andre klubber
Dirigenten oplæste forslaget (se formulering under dagsorden på s. 1).
Efter fremlæggelsen af forslaget blev der stillet uddybende spørgsmål fra forsamlingen.
Nedenstående er et sammendrag af diskussionen.
Spørgsmålet skal ikke læses som en regel om, at der skal stilles op til stævner. Man må godt træne
og ikke tage til stævner. Da USG Svømning og Vandpolo ikke har åbenvand (motionsafdelingen
har åbenvand hold, men ikke klubben) er der ikke belæg for, at reglen også skulle gælde ved
åbenvandstævner.
Det blev pointeret, at reglen foreslås på baggrund af ønsket om at stille stærkeste hold ved DMH. Et
forslag var, at dem træneren udpeger til 1. holdet bliver underlagt reglen og hvis du er en del af
dette hold må du ikke stille op for en anden klub, hvis du ikke er på 1. holdet. Hertil blev det
tilføjet, at der også er et praktisk aspekt idet at man skal have licens hos USG og der bliver tildelt
karantæne såfremt man skifter klublicens for ofte.
Det blev tilføjet, at for vandpolo giver reglen ikke mening. En sådan regel ville skabe flere
problemer end gøre godt.
Den endelig afstemning blev, at der henstilles til bestyrelsen om at tage reglen op til overvejelse og
herudfra udarbejde en mulig regel.
Dirigenten satte forslaget til afstemning. Forslaget blev vedtaget i form af en henstilling til
bestyrelsen.
Forslag ii: Lærke Smidt Gasbjergs forslag om tydelig offentliggørelse af reglement på ”USG
Svømning og Vandpolos” hjemmeside
Dirigenten oplæste forslaget (se formulering under dagsorden på s. 1).
Dirigenten satte forslaget til afstemning. Forslaget blev vedtaget.
Forslag iii: Reza Rahimpours forslag vedr. procedure ved træningstider
Dirigenten oplæste forslaget (se formulering under dagsorden på s. 1).
Forslagsstilleren motiverede forslaget, og meddelte at der kan opstå tilfælde, hvor vi ikke har
valgmuligheder, forslaget går på, hvorvidt der er valgmuligheder. F.eks. kan der være flere
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valgmuligheder ved træning i weekenden. Forslaget gælder kun hovedsæsonen og derfor ikke f.eks.
juleferien og sommersæsonen.
Efter fremlæggelsen af forslaget blev der stillet uddybende spørgsmål fra forsamlingen.
Nedenstående er et sammendrag af diskussionen.
Tidligere har bestyrelsen taget beslutninger om træningstider gennem brug af surveys og erfaring.
Det blev pointeret af flere bestyrelsesmedlemmer, at der er blevet gjort det bedste for at opfylde
flest mulige medlemmers ønsker, og at der ikke har været mange valgmuligheder denne sæson. Der
var enighed om at surveys kunne skabe et fornuftigt grundlag for valget af træningstider.
Dirigenten satte forslaget til afstemning. Forslaget blev vedtaget.
Vedrørende dagsordenens pkt. E – Valg af bestyrelse
Dirigenten spurgte, hvor mange der stiller op til bestyrelsen. Der stilles ikke op til en bestemt post,
da bestyrelsen konstituerer sig selv.
Da ingen tidligere bestyrelsesmedlemmer valgte at genopstille, skulle der vælges 6
bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen består herefter af:
Morten Packert
Negar Latifi
Lærke Gasbjerg
Lars Byron
Vivian Dümer
Laura Smidt
Ebbe Rasmussen (Idrætsinspektør)
Vedrørende dagsordenens pkt. F – Valg af 2 suppleanter
Som suppleanter blev Christian Christensen og Sylvia Yang valgt.
Vedrørende dagsordenens pkt. G – Valg af revisor
Maria Melchiors informerede om at Johan, der har været klubbens revisor i mange år, gerne ville
stille op, men at reglerne siger, at revisor skal være medlem af klubben, hvorfor Johan ikke kunne
vælges.
Thomas Gillespie Vestergaard meldte sig herefter og blev valgt.
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Vedrørende dagsordenens pkt. H – Eventuelt
Første punkt til eventuelt var klubbens kommunikation med medlemmerne.
Nogle ønskede al information udsendt på e-mail, mens andre foreslog et medlemsintra på
hjemmesiden. Det pointeres at det såfremt der laves opslag på Facebook skal denne information
også sendes ud på e-mail. Derudover blev det også påpeget, at det er vigtigt, at reglerne bliver
opdateret på hjemmesiden, for e-mail inkluderer at man står på en liste. Vandpolo har ingen
kommunikationsproblemer, da alle er på Facebook, og dette bruges som det primære
kommunikationsmiddel for vandpolo-delen.
Andet punkt var en opdatering fra Martin Pock om Hovedbestyrelsens arbejde og spørgsmål fra
forsamlingen i relation til dette. Nedenstående er et sammendrag af diskussionen.
Hovedbestyrelsen arbejder videre efter sidste generalforsamling, der er en husjurist som sætter sig
ned og ser på USGs vedtægter. Der er generalforsamling d. 28. november kl. 17.30. Ebbe har haft
det sidste møde med juristerne, så der er minimalistiske ændringer. Der er lagt op til det mest
minimalistiske, så der kan leves op til forvaltningsloven. Kontoret skal flyttes i deres ansættelse.
Ebbe nævnte, at han kan ikke se at KU skulle have nogen interesse i klubbens udformning og
stævnegebyrer og arrangementspuljen eller materialerne i klubben. Super mange regler vi i klubben
skal have opdateret som KU ikke har nogen interesse i. Materiale sendes ud 14 dage inden GF, vi
skal være 200 der møder frem til GF.
Martin Pock sagde, at hans forståelse af Ebbes forklaring er, at det væsentlige er, at der kommer
mindst muligt ændringer i klubbens vedtægter og eftersom der bliver hovedvægt på KU-associerede
bliver klubbens rekrutteringsgrundlag ændret. Hertil nævntes fra forsamlingen, at der muligvis
kommer et ændringsgrundlag i Reza-modellen.
Ebbe nævnte også, at alumner og ansatte ikke kan sættes i samme gruppe som studerende, da der
ikke gives tilskud/penge til andre end de studerende. Han tror, at det kommer til økonomisk at være
en prioritering af studerende fra KU kan få. Foreningen får allerede meget mere hjælp bare på
baggrund af rygterne fra KU og ansatte her. Christian Christensen nævnte i den forbindelse, at han
har forstået, at der bliver fuldstændigt lukket for optag fra andre universiteter. Dem der er
medlemmer allerede får lov at blive, så længe de melder sig kontinuerligt – de kommer selvfølgelig
til at betale mere end studerende fra KU. Der er stor usikkerhed omkring den kommende ændring
og der kunne derfor ikke svares konkret på spørgsmål og kommentarer. Martin sluttede af med at
opfordre forsamlingen til at møde op på generalforsamlingen i november.
Der var ikke yderligere til punktet eventuelt.
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for hævet.
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