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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. 

2 Beretning om foreningens stilling og virksomhed 

2.a Formandens beretning 

Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder med stort fremmøde. I årets løb er Brian Olesen blevet 
udskiftet med Jacob Berg Jørgensen, da denne vendte tilbage efter studieophold i USA. 

Bestyrelsen har primært beskæftiget sig nye vedtægter og ny tilmeldingsprocedure. Det har været et 
hårdt bestyrelsesår med lange møder, specielt pga. arbejdet med at tilpasse klubben til USGs 
målsætninger angående studenterandel. Svømme- og poloafdelingen har her haft to forskellige 
meninger om, hvordan dette skulle håndteres. 

Efter et års hårdt arbejde har det desuden været frustrerende på et forholdsvist sent tidspunkt at 



skulle lægge øre til en masse ikke-konstruktiv kritik fra medlemmer, der har haft muligheder for at 
have indflydelse på processen undervejs. Bestyrelsen modtager gerne kritik, men foretrækker at den 
er konstruktiv og rettidig. 

2.b Svømmeleders beretning 

[Udgår pga. manglende dokumentation] 

2.c Pololeders beretning 

Sportsligt har vi i øjeblikket et hold i både 1. (polo 1), 3. (polo 1+2) og 4. division (polo 2). I 1. og 
3. division blev vi nummer 2, men placeringen i 4. division var noget uklar. Der har været et hold 
afsted til nordiske mesterskaber, hvor var oppe og spille om 3. pladsen, men desværre tabte. 

På trænersiden har vi Bjørn og Eske på polo 1, hvor Søren stoppede i løbet af sæsonen, og Martin 
på polo 2. Pigeholdet, der køres i samarbejde med USG, trænes af Kristoffer. 

Socialt har der været fælles lørdagstræning med polo 1 og polo 2, og det er også blevet til et par 
fredagsøl. I foråret var der arrangeret træningslejr i Milano, hvilket blev en stor sportslig og social 
succes. 

I forbindelse med indførelsen af den nye elektroniske tilmelding har vandpoloafdelingen mistet syv 
ikke-studerende medlemmer. 

3 Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budgetoversigt 

3.a Regnskab 

Klubben præsenterer et netto-overskud på kr. 18.000 i fht. budgettet. Overskuddet skyldes, at der 
var budgetteret med flere aktiviteter, end der blev afholdt, samt manglende regninger fra Dansk 
Svømmeunion. 

3.b Næste års budget 

Der er afsat penge, som klubbens medlemmer kan søge bestyrelsen om til afholdelse af sportslige 
eller sociale arrangementer etc., og medlemmerne opfordres til at benytte sig af tilbudet. Der blev 
spurgt til, hvorfor kontingentet ikke blev sat som alternativ til oprettelsen af denne post. Dette 
skyldes primært, at det ønskes at klubben ligger på linie med andre klubber hvad kontingent angår.  

Mikael Burlev undrede sig over, at klubbens tilgodehavende er sat til 0 kr., når det er kendt, at der 
er medlemmer, der skylder penge til medlemskontoen. Som forklaring gives, at dette skyldes, at der 
også er medlemmer, der har overskud på deres medlemskonto, og at alle beløb er blevet regnet 
sammen. 

Ulrik Kock kommenterede, at der i regnskabet manglede 225.400 i medlemskontingent. Der blev 
svaret, at der er tale om en ændret opgørelsesmetode, sådan at USG-bidraget allerede er modregnet i 
det opgivne beløb. 



4 Indkomne forslag 

4.a Forslag til bestyrelsespålæg 

Peter Svenningsen har indsendt følgende forslag: 

Indtil en generalforsamling vedtager andet, skal USG Svømning og Vandpolo i forhold til 
foreningen USGs krav om studenterandel regnes som tre hold nemlig Polo 1, Polo 2 og Svømning, 
der hver især skal opfylde foreningens krav om studenterandel. Et hold, der ikke måtte opfylde 
foreningens krav, skal selv internt bære eventuelle sanktioner fra foreningens side. 

Bestyrelsen har stemt om forslaget og der var 4 der stemte for, 2 stemte imod og 1 undlod at 
stemme. Bestyrelsens medlemmer begrunder enkeltvis deres stilling til forslaget. 

Bo Stenhuus: For forslaget, fordi, det er hvert hold må bære sin del af ansvaret for at leve op til 
USGs politik. Ønsker Polo 1 og Polo 2 behandlet hver for sig ud fra et ønske om at beskytte Polo 2, 
der f.eks. ikke var inviteret med på træningslejr. 

Morten Dines Johansen: Imod forslaget, fordi det vil ødelægge poloafdelingen fuldstændigt. Polo 
1 vil forsvinde, og det vil skade Polo 2 ligeså meget, da trænerne vil forsvinde. Ønsker at stille et 
modforslag, hvor klubben kun regner polo og svømning for sig. 

Lone Karlby: For forslaget. Opfordrer Polo 1 til, for at udvikle polo, at overveje at lægge et andet 
niveau, der kunne tiltrække flere studerende, evt. fra Polo 2. Som det er i øjeblikket, iflg. Morten 
Dines Johansens udtalelser på et bestyrelsesmøde, er ingen på Polo 2 i nærheden af niveauet på 
Polo 1. 

Jacob Berg Jørgensen: For forslaget. Opfordrer til Polo 1 giver flere træningstider til Polo 2. 

Anne Dalgaard: For forslaget. Ønsker at beskytte Polo 2 og give dem mulighed for at bevare ikke-
studerende medlemmer, der gør et stort socialt arbejde. Har selv spillet på Polo 2. 

Ebbe Rasmussen: Undlod at stemme. Refererer fra USGs bestyrelse, at man ønsker et 
blandingsmiljø af både studerende og ikke-studerende, og også gerne ser elitearbejde. Foreslår, at 
de to polohold slås sammen til ét. 

Polo 2s holdning til forslaget efterlyses, og en enkelt spiller giver sin egen mening. Det er godt med 
en træner fra Polo 1, og interaktionen mellem Polo 1 og Polo 2 giver god inspiration til Polo 2.Ville 
ønske, at flere af de gode spillere på Polo 2 kunne rykkes til Polo 1, og at de medlemmer på Polo 1, 
der ikke har tid til så meget træning, blev flyttet til Polo 2. Mht. de stillede forslag ser han helst, at 
de to polohold regnes samlet. Eliten dør, hvis Polo 1 lukkes, og trænerne lægger deres kræfter andre 
steder. 

Mht. elitediskussionen oplyser Ebbe Rasmussen på opfordring, at USG regner opfyldelse af målene 
for studenterandel vigtigere end bevarelse af et eliteniveau, samt at USG højst sandsynligt vil 
acceptere at studenterandelen udregnes for hvert hold for sig. 

Dirigenten afgør, at der kun kan stemmes om forslag, der er indkommet rettidigt, og at Morten 
Dines Johansens forslag, om at regne de to polohold sammen, derfor ikke kan komme til 
afstemning. De fremmødte medlemmer opfordres dog til at komme med en for bestyrelsen ikke-
bindende meningstilkendegivelse mht. Morten Dines Johansens forslag. 



Der stemmes om det stillede forslag. Blandt 56 fremmødte medlemmer afgives 46 stemmer for og 
10 imod. I meningstilkendegivelsen angående, hvorvidt studenterandelen på Polo 1 og Polo 2 skal 
udregnes samlet, stemmer 43 ja, 8 nej og 3 undlader at stemme. 

4.b Nye vedtægter 

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter gennemgås af formanden. Det drejer sig om. 

• Præciseringer af klubbens navn og hjemsted. 
• Ændringer i passive medlemmers rettigheder til senere at melde sig ind som aktive 

medlemmer 
• Tilføjelse, der giver bestyrelsen ret til at "udelukke medlemmer af hensyn til 1) balancen 

mellem studerende og ikke-studerende, 2) niveau og 3) aktivist-kriterier fastsat af 
generalforsamlingen". (§5 stk. 3) 

• Regler for valg af bestyrelse (§6 stk. 4) 
 

Der opstår en del debat om forslaget om bestyrelsens udelukkelsesret. Menes der f.eks. ved 
optagelse/sæsonstart eller i løbet af sæsonen? Ulrik Kock mener, at forslaget er uklart formuleret, 
hvilket Jacob Berg Jørgensen og Ebbe Rasmussen er enige i. På dirigentens opfordring trækker 
bestyrelsen §5 stk. 3 fra forslaget pga. den uklare formulering. 

Dernæst debatteres forslaget om at fastsætte en procedure for valg til bestyrelsen. Forslaget er stillet 
for at undgå ofte langvarige debatter om, hvordan valget skal foregå, og indebærer, at der først 
stemmes om medlemmer, der stiller op til de enkelte poster, hvorefter der, hvis bestyrelsespladserne 
ikke har kunnet besættes postvis, stemmes om de resterende kandidater en én pulje. Der er mange 
holdninger til, hvordan valget bør foregå, hvor meget mindretalsbeskyttelse, der bør være etc. Ebbe 
Rasmussen anfører, at det efter hans mening er en del af den demokratiske proces, i hvert enkelt 
tilfælde at diskutere sig frem til, hvordan afstemningen skal foregå. 

Da kun de to sidste forslag (§5 stk. 3 og §6 stk. 4) har givet anledning til debat foreslår dirigenten, 
at generalforsamlingen stemmer om de to forslag for sig, og derefter om resten af forslaget. 

Forslaget §5 stk. 3 udgår efter bestyrelsens ønske. For vedtægtsændringen §6 stk. 4 stemmer 11 for 
og 18 imod. Forslaget falder. For den resterende del af forslaget registreres ved håndsoprækkelse 
ingen stemmer imod. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 1/4 af klubbens stemmeberettigede 
medlemmer er tilstede, og at mindst 3/4 af de afgivne er for forslaget. Disse kriterier er opfyldt, og 
vedtægtsændringerne, undtaget §5 stk. 3 og §6 stk. 4, er dermed godkendt af generalforsamlingen. 

5 Valg af bestyrelse 

Der er 6 poster, der skal besættes, og hvert medlem tildeles 6 stemmer. Kandidaterne præsenterer 
kort sig selv, og der stemmes. Resultatet af afstemningen bliver: 

• Bo Stenhuus: 41* 
• Lone Karlby: 45* 
• Anne Dalgaard: 45* 
• Anders Petersen: 43* 
• Morten Dines Johansen: 18 
• Søren Jensen: 40* 
• Kim B Hansen: 50* 



 
Den nye bestyrelse dannes derfor af de med * markerede kandidater, der selv står for senere 
konstituering.  

6 Valg af revisor 

Ulrik Kock genvælges som revisor. 

7 Valg af suppleanter 

Generalforsamlingen bifalder at Morten Dines Johansen og Peter Svenningsen vælges som 
suppleanter. 

8 Eventuelt 

Lone Karlby spørger om forbedringer i nøglekort-systemet. Ebbe Rasmussen svarer, at der ikke er 
noget nyt. 

Ebbe Rasmussen anfører som kommentar til formandens beretning, at der pt. er 30 ledige pladser på 
svømmeholdet, og at rekruttering derfor bliver vigtig i den kommende sæson. 

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