
Referat af ordinær generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo,
27.10.08

Referent: Morten Hinnerup

1. Valg af dirigent
Bo Stenhuus blev valg til dirigent.  

Dirigenten sikrede sig herefter, at generalforsamlingen var varslet rettidigt. Indkaldelsen til 
generalforsamlingen var udsendt pr. mail d. 12. oktober til den mailadresse, medlemmerne har 
oplyst ved tilmeldingen. Generalforsamlingen vurderedes derfor at være varslet rettidigt. 

Endvidere undersøgte dirigenten, hvorvidt der var mødt medlemmer nok til at gennemføre 
afstemning, hvilket var muligt, da der var mødt mere end 16 medlemmer op. 

2. Beretning om foreningens stilling og virksomhed

a. Formandens beretning
Formanden afgav sin beretning (se bilag A). Beretningen blev afsluttet med en tak til de to afgående 
bestyrelsesmedlemmer, Anders Bluhme og Maria Fjallstein. Formandens beretning blev godkendt. 

b. Svømmelederens beretning
Svømmelederen afgav sin beretning (udgår pga. manglende dokumentation). Svømmelederen 
takkede Anders Kilen og Tue Nøddekær for deres indsats som trænere, herunder især at de begge 
havde lyst til at forsætte arbejdet sammen med den nyansætte træner, Glen Christiansen. 

Spørgsmål/kommentarer til beretningen: 
Toke Pedersen opfordrede efter beretningen til, at man sender et spørgeskema til de nye medlemmer 
for at finde ud af, hvor de nye medlemmer har hørt om klubben.  

Anne Dalgaard sagde i tillæg til svømmelederens beretning, at USG havde 8 svømmere med til Sell 
Games i Finland. Det var en succes, og det kan overvejes, om stævnet skal være en fast tradition. 

Rune Solvang spurgte til, hvad der konkret bliver gjort for at integrere nye medlemmer i de sociale 
aktiviteter, herunder hvordan man sikrer, at de nye medlemmer kommer med ud om fredagen, og at 
de hurtigt kommer på fællesmailen. Rune Solvang foreslog endvidere, at det kunne være en 
mulighed, at klubben laver flere introarrangementer. En ”tutor ordning” kunne også være en 
mulighed. 

Peter Schultz svarede hertil, at der allerede er mange sociale arrangementer, og det ikke er sikkert, 
at det er mangel på sociale arrangementer, der er skyld i frafald. 
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Peter Svenningsen pointerede, at ”god banekultur” også er vigtig og her kan de nye medlemmer 
også integreres.  

c. Pololederens beretning
Polo afgav sin beretning (udgår pga. manglende dokumentation), og gav udtryk for, at man var 
særligt glad for ansættelsen af en meget kompetent 2. holdstræner.

d. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budgetoversigt (kassererens 
beretning) 
Kassereren fremlage sin beretning (se bilag B).

Kim Bonde Hansen korrigerede, at det ikke var USG vandpolo, der havde haft problemer med at 
skaffe vandtid, men at det var Hermes, der har haft problem med at skaffe vandtid, og derfor havde 
flere runder, som Hermes skulle have afviklet, blevet afviklet i Odense i stedet. 

Spørgsmål/kommentarer til beretningen: 
En øget deltagelse på træningsweekender giver en positiv virkning på regnskabet. 

Spørgsmål: 
Tue Nøddekær spurgte til, hvorfor polos medlemsindtægter var faldet, hvortil der blev svaret, at det 
særligt var på grund af frafald på det tidligere 2. hold.
Peter Schultz spurgte, hvor stævnekontoen kunne ses på budgettet, hvortil Anne Dalgaard svarede, 
at den findes under balancen, og der var i øjeblikket et underskud på ca. 7.000 kr.  
Morten Hinnerup spurgte til, hvorvidt dette forhold var tilfredsstillende. Kassereren understregede, 
at dette ikke var tilfredsstillende og orienterede om, at stævnekontoen nu stor set var opdateret og 
en opgørelse over kontoen snarest ville blive udsendt.

Budget for 2008/2009 blev gennemgået (ikke som overskriften 2007/2008) 

Søren Jensen bad kasseren redegøre for, hvad bestyrelsen vil gøre fremadrettet for, at man ikke får 
underskud. 
Anne Dalgaard vælger at trække sig som kasserer, men hun vil gerne stille op som næstformand, og 
her vil hun især bruge kræfterne på at skaffe midler fra puljer mm. 
Endvidere kan slagtilbuddet til studerende fjernes igen, da det ikke synes at have haft den ønskede 
effekt. Kontingentet bliver sandsynligvis reguleret næste år efter mange år, hvor kontingentet har 
været holdt i ro. 
Peter Schultz fandt det positivt, at pengene kommer tilbage til medlemmerne i form af f.eks. gode 
trænere.   

Budgettet og regnskab blev godkendt. 

3. Indkomme forslag 
Udgår, da der ikke er kommet forslag

Bestyrelsen bad om en pause inden valget.
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4. Valg af bestyrelse og suppleanter
Dirigenten gjorde rede for valgproceduren. 
7 medlemmer stillede op til valg, heraf to der ville foretrække at være suppleanter: 

Anne Dalgaard
Nikolai Wasserman 
Søren Jensen 
Toke Pedersen 
Anette Vickery
Lars Byron (suppleant)
Rasmus F. Jørgensen (suppleant)

Generalforsamlingen godtog at Lars Byron og Rasmus F. Jørgensen stillede op specifikt som 
suppleanter, og der blev således tale om fredsvalg.

5. Valg af revisor
Frederik Bille blev valgt. 

6. Eventuelt
På forespørgsel blev det konstateret, at der var mødt 8 studerende til generalforsamlingen. Bo 
Stenhuus opfrodrede bestyrelsen til at sikre at studerende medlemmer går på SU-berettigede 
uddannelser. Anette Vickery pointerede, at man godt kan have status af studerende uden at modtage 
SU. 

Peter Schultz pointerede, at han længe havde forsøgt at nye til at overtage arbejdet med 
hjemmesiden. Han fandt, at det var et problem, at folk ikke deltog i det frivillige arbejde.
 
Ebbe Rasmussen fandt, at det var vigtigt, at vi får taget nogle generelle diskussioner om, hvor vi 
gerne vil have masterssvømningen bevæger sig hen. Det kunne på sigt være en mulighed, at en 
person fra klubben indtræder aktiv i unionsarbejdet.

Toke Pedersen: Unisvoem skal benyttes til at få ”sparket” til folk i gang. 
Maria Fjallstein mente,  at være ”sur” ikke altid var den rette vej frem. Det var ofte mere givtigt at 
prikke lidt til folk for at få dem til at hjælpe til.
Peter Svenningsen kommenterede hertil, at det var vigtigt at gøre det overskueligt og let at være 
frivillig. 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Referat (7 sider) godkendt

Dato: Underskrift:

Bo Stenhuus, Dirigent
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Bilag A – Formandens beretning
Efter valget på sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand: Søren Jensen
Næstformand: Anders Bluhme
Kasserer: Anne Dalgaard
Pololeder: Kim Bonde Hansen
Svømmeleder: Maria Fjallstein
Sekretær: Mette Thing, senere erstattet med suppleant Nicolai Wassermann

Der er blevet holdt 11 møder i løbet af året med et pænt fremmøde, men det har været lidt en 
opgave at koordinere vores kalendre. Det har været en sæson, hvor vi har forsøgt at stabilisere de 
seneste sæsoners ændringer, hvilket også kommer til udtryk i mængden af forslag, der skal til 
afstemning senere på aftenen.

Studenterfordeling:

På den positive side:
Polo har fået revitaliseret polo-2 med mange nye studerende
Svømning: Forsøgsordning med hold A1 og A2 med ikke-studerende, der træner mindre, tæller med 
halv vægt i studenterstatistikken, og dermed giver plads til flere ikke-studerende på holdet. I løbet 
af sæsonen har vi givet USG en tilfredsstillende forklaring ud fra de princpper, de selv bruger i 
motionsafdelingen. USG har accepteret denne forståelsesramme, og ordningen er gjort permanent.

På den kedelige side:
Svømning har måttet melde 3 medlemmer ud, dels i februar for at opnå 65% studerende, men også 
et enkelt i sommer pga. manglende opfyldelse af vores aktivitetskrav. Det er dog ikke noget, der 
matcher antallet af kandidatfester og fortsat svømmelyst.

Status pr. 27.10:
Polo: 68% studerende
Svømning: 60% studerende

Vi er glade for den positive udvikling i poloafdelingen, men står overfor en stor opgave i 
svømmeafdelingen: Sidste år var der ved denne tid i svømmeafdelingen 97 medlemmer og 61% 
studerende. I år er der 109 medlemmer og 60% studerende. Rekrutteringsopgaven er altså sværere i 
år, da hvert %-point svarer til flere medlemmer.

Konsekvens: 
Inden 01.02.09 optage 13 studerende eller melde 7 fuldt-tællende ikke-studerende ud. Flere, hvis 
der meldes ud fra hold med reduceret træningstid. Udmeldingen vil være baseret på antallet af 
aktivitetspoint.
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Detaljer:
Ved sæsonslut: 

64 studerende
41 ikke-studerende

Nu:
60 studerende (-4= 25 nye -11 kandidater -18 udmeldelser/passiv) 
49 ikke-studerende (+8=-4 udmeldelser + 1 passiv + 11 kandidater)

Optagelse af nye medlemmer:
Der har været et stort tab af studerende (15 stk.). Noget af det er naturligt, men der skal her også 
lyde en opfordring til at nurse de nye medlemmer på holdet, og sørge for at de føler sig velkomne.

Vi har efter ønske fra generalforsamlingen sidste år forsøgt os med kontingent-rabatter i 
størrelsesordenen 400 kr. til nye medlemmer, men de positive effekter er marginale. Ofte har vi 
skullet aktivt henvende os til medlemmerne for at dele rabatten ud, selvom det var beskrevet i 
tilmeldingen, hvordan man skulle gøre.

Pointsystem:
Bestyrelsens opfattelse at pointsystem fungerer, men bedre fremmøde-registrering ønskes. Vi 
opfordrer til at medlemmerne selv er med til at løfte denne opgave, da det er i alles interesse. Vi 
håber, at sæsonstartsbrevet har været klart omkring klubbens forventninger til ikke-studerede 
medlemmer.

Personale:
Vores cheftræner i svømmeafdelingen sagde op i løbet af sæsonen, og Anders Kilen og Tue 
Nøddekær har kørt det godt efter omstændighederne. Som afslutning på sæsonen har vi ansat Glen 
Christiansen som ny cheftræner i svømmeafdelingen efter samtaler med 3 meget kvalificerede 
kandidater. Vores trænerteam består således af Glen, Tue og Anders, og Maria vil fortælle mere om 
det sportslige i sin beretning.

I poloafdelingen blev Thomas Schauby ansat, og har gjort en stor indsats omkring arbejdet med 2. 
holdet. På 1. holdet har Andrea Galter svunget pisken. Begge fortsætter i denne sæson, og Kim vil 
fortælle mere om det sportslige i sin beretning.

Arbejde i hovedbestyrelsen:
Vi har i sæsonen haft begge pladser i USGs hovedbestyrelse, der er reserveret til klubberne under 
USG. Pladserne har været besat af Anders Bluhme og Jesper Fromberg. Tidligere har pladserne 
stået tomme, så vilkårene for at påvirke arbejde i hovedbestyrelsen er blevet klart forbedret. Der har 
dog desværre ikke være overskud fra vores repræsentanter til at inddrage de andre klubber.

Samarbejde med Københavns Kommune:
Går gennem USG og det har haltet lidt, specielt omkring vores ansøgninger om sommertræningstid. 
På den positive side har Anders Bluhmes arbejde i brugerbestyrelsen omkring fordeling af haltider 
mellem klubberne i København givet gode resultater, men der er et ønske om mere koordination 
med USG næste sæson, så det er klart, hvilke tider, der har højest prioritet.
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Samarbejde med USG:
Vi er blevet mere skarpe på, hvilken detaljegrad, der forventes af os, og vi er godt rustede til denne 
sæson.

Til sidst:
Dette var ordene. Jeg vil gerne benytte lejligheden til igen at sige tak til hele bestyrelsen for et godt 
samarbejde. Specielt vil jeg gerne sige tak til vores to afgående bestyrelsesmedlemmer, Maria 
Fjallstein og Anders Bluhme. Anders har været næstformand og har som sagt tidligere bidraget med 
meget godt arbejde i brugerbestyrelsen, og har også stillet lejlihed til rådighed, når der var optaget  i 
USGs mødelokale. Maria Fjallstein stopper efter 2 år som svømmeleder, hvor hun har arbejdet hårdt 
for at holde det hele kørende igennem en fase med store ændringer, og har været en vi har kunnet 
regne med til noget nær hvert eneste møde. I skal begge have en stor tak for jeres arbejde!
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Bilag B – Kassererns beretning
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2007/2008 for USG Svømning og Vandpolo.

I sæsonen 2006/2007 havde bestyrelsen budgetteret med et underskud på 21.000 kr. grundet hævede 
kontingenter  fra  USG  og  en  forventning  om  øget  trænerdækning.  Resultatet  blev  i  stedet  et 
overskud på 12.000 kr. Selvom både udgifter og indtægter var højere end forventet, var det især 
indtægterne, der var uventet høje.

De høje indtægter skyldes til dels større kontingentindtægter, men også at et højere aktivitetsniveau 
hos især svømmerne gav flere penge pga. delvis egenbetaling. Desuden blev der indhentet tilskud 
fra USG for aktiviteter fra den foregående sæson og dette beløb har været undervurderet i budgettet.

Igen i denne sæson har trænerdækningen ikke været så stor som bestyrelsen kunne ønske det, og 
dette afspejles i udgifterne til trænerlønningerne.

Aktivitetsniveauet i svømmeafdelingen er igen kommet op på det høje niveau det var for 5 år siden, 
hvilket har afstedkommet langt større udgifter til startpenge og træningsweekender. Disse udgifter 
modvejes dog i høj grad af den øgede indtægt fra svømmerne.

Poloafdelingen har desværre haft svært ved at finde egnede bassiner i Københavnsområdet, hvilket 
har betydet, at det har været billigere at afholde hjemmekampene i Århus og Odense end at leje 
f.eks. Greve svømmehal. Forenet med en ændret kampstruktur, som har indebåret flere kampe i år, 
betyder det, at udgifterne til polospillernes transport er kraftigt forøget. Da størstedelen af polo 1’s 
kampe  giver  fuldt  tilskud  fra  tilskudsreglerne,  har  det  kun  i  begrænset  grad  betydet  øget 
egenbetalingen fra spillerne. Der vil i den kommende sæson blive set på tilskudsreglerne og en 
løsning med øget egenbetaling fra de ikke-studerende, vil sandsynligvis blive resultatet.

Igen i år har søgningen fra medlemskontoen været meget lav, og da der er et forventet underskud 
næste år, optræder denne konto ikke i næste års budget.

Bestyrelsen  har  igen  i  denne  sæson valgt  ikke  at  hæve kontingentet  pga.  de  sidste  mange  års 
akkumulation  af  egenkapital  ligesom  introduktionstilbuddet,  som  blev  foreslået  ved  sidste  års 
generalforsamling, er fortsat som forsøgsordning.

Årets samlede indtægter og udgifter har samlet set givet et overskud på 12.000 kr., hvilket er 33.000 
kr. mere end det budgetterede underskud på -21.000 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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