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Generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, 
Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 
Mandag d. 19.10.2009, kl.19.00 
 
Referat 
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 (udgår, da der ikke er kommet forslag) 
 
4. Valg af bestyrelse og suppleanter. Hele bestyrelsen er på valg (6 pladser) 
 
5.Valg af revisor 
 
6. Eventuelt 
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1: 
Valg af dirigent 
 
Velkomst ved formanden. Valg af dirigent: Morten Hinnerup. 
Denne konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt varslet. 
Derefter vælges referant: Anders Berg Jørgensen. 
 
2: 
Beretning om foreningens stilling og virksomhed 
 
A: Formandens beretning: 
Formandens beretning er vedhæftet. 
Spørgsmål fra salen: 
Martin Pock: Hvor mange studerende flyttede til BASK? Søren: 2 PhD studerende.  
Mette Thing: Samarbejde med BASK? Søren: Der har været snak om samarbejde om feks 
bassinprøver og andet. Et decideret startfællesskab eller træningsfællesskab ligger nok et 
stykke ude i tiden. 
 
B: Svømmelederens beretning: 
Svømmelerederens beretning er vedhæftet. 
Spørgsmål fra salen: 
Peter Schultz: Har man snakket i svømmeudvalget om hvordan man kan gøre 
arbejdsbyrden mindre for svømmelederen så svømmelederen kan blive længere på 
posten uden at køre træt? 
Toke: Man har snakket om at der skal uddelegeres flere opgaver til medlemmer af 
svømmeudvalget eller de menige medlemmer i klubben. 
Maria Fjallstein: De foregående svømmeledere har siddet mindst 2 år. Det kunne også 
være en mulighed at uddelegere flere opgaver til bestyrelsen. 
 
 
C: Pololeder beretning: 
Det har været et historisk år. Mange gode men også dårlige begivenheder har præget året 
i vandpoloafdelingen. Der er kommet mange nye studerende til 2.holdet. Således er der 
opnået en studenterandel på 70%. Desværre har der ikke været så stor tilslutning til 1. 
holdets kampe. Blandt andet som følge heraf fik USG desværre kun bronze i år. Til 
gengæld vandt USG pokalturneringen. 
Årets store begivenhed - på godt og ondt var åbningen af Bellahøjbadet. Her satte GI-40-
Hermes sig meget tungt på træningstiderne. De tilbød spillerne i USG at flytte klub og 
dermed skabe et nyt elitehold med bedre træningstilbud. Dette blev modtaget godt af 15-
20 af 1 holdets medlemmer som derefter flyttede til GI-40-Hermes. USG har derfor nu ikke 
et hold i landets bedste liga. Der er derfor nu fokus på at bygge de nye hold på i de 
sekundære ligaer. Poloafdelingen mener det har været en lykkelig skilsmisse. 
Spørgsmål fra salen: 
Martin Pock: Var det alle de ”gode gamle drenge” der skiftede klub. 
Kim: Mange af de gamle er helt stoppet og andre er skiftet til GI-40-Hermes. 
 
D: Kassererens beretning: 
Nikolai skal sende sin beretning til mig til vedhæftning. 
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Spørgsmål fra salen: 
Anders Berg Jørgensen: Har der ikke være overskud i mange år trods budgetering om 
underskud. 
Nikolai: Har tal fra 08/09 og 07/08. Men det er jo svært at styre når man pludselig ikke har 
så mange trænertimer dvs lønudgifter som man forventede. 
Kim: Vi har haft tendens til en for stor lønudgift. Mener at man i en årrække fremover skal 
budgettere med et større underskud. Det må være den nye bestyrelses opgave at 
fastsætte hvordan man vil budgettere. 
Søren: Vi budgettere med at trænerne aldrig holder ferie og aldrig bliver syge. Vi har 
skrevet kontrakter med trænerne og skal jo derfor være sikre på at have penge til deres 
løn. 
Ebbe: Aktivitetsniveauet er også en stor ukendt faktor i budgettet. 
Anders: Hvad med at gøre tilskuddet større for feks en træningslejr. 
Marianne: Mener man jo kan gøre et forsøg og øge nogle tilskud for et år og se om det 
ændrer noget og hvordan kassebeholdningen ser ud derefter. 
Ebbe: Nævner flere tilfælde hvor at folk har undladt at søge tilskud til feks arrangementer 
som store USG gerne ville have støttet. 
Karen: Gælder startrabatten 500 kr for en sæson for studerende stadig. 
Søren: Den er blevet afskaffet. Havde ikke den store effekt. 
 
3: 
Indkomne forslag: (Udgår da der ikke er kommet forslag) 
 
4: 
Valg af bestyrelse og suppleanter 
Man stiller op til bestyrelsen der konstituerer sig selv. 
Kandidater: 
Pololeder: Søren Larsen 
Christian Bundgaard 
Bo Stenhuus 
Ann Fugl Meyer 
Jacob Clement 
Marianne Voigt 
 
Da der ikke melder sig andre kandidater vælges de 6 ovennævnte til bestyrelsen af en 
enig generalforsamling. 
 
Suppleanter: Der skal vælges 2. 
Karen Andersen 
Martin Pock 
 
Da disse er de to eneste kandidater vælges de 2 ovennævnte som suppleanter til 
bestyrelsen af en enig generalforsamling. 
 
 
5: 
Valg af revisor 
Johan Bergendorff stiller op til valg som revisor. 
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Der stilles ingen modkandidater og Johan Bergendorff vælges som klubbens reviser. 
 
 
6: 
Eventuelt. Forslag til bestyrelsens arbejde. Der kan ikke tages nogle beslutninger under 
dette punkt. 
Ebbe: Takker Søren for sit arbejde som formand i det forgangne år. Bla arbejdet med 
kontrakter. 
Tue: Opfordrer til om man kunne købe håndpadler. Store svømmefødder. 
Rune: Problemer med udluftningen på Nørre Allé. Opfordrer til at man retter henvendelse 
til dem der har ansvaret for driften af svømmehallen for at få udbedret dette. 
Søren: Ebbe/USG er inviteret med til byggemøder som omhandler ombygning af 
svømmehallen på Nørre Allé. 
Ebbe: De kvalitetstest der er i svømmehallen er på vandkvaliteten og ikke luftkvaliteten. 
Hvis man mener at tingene ikke er som de skal være skal man rette henvendelse til 
Embedslægen der så kan undersøge dette og i yderste konsekvens lukke svømmehallen. 
En anden mulighed er at rette henvendelse til fakultetet og få målt luftkvaliteten under feks 
crawlben hvor overfladen brydes mange flere gange. 
Ebbe: Det skal indskærpes at ALLE skal vaske sig ordentligt inden benyttelse af 
svømmehallen. Der er også set medlemmer af svømmeklubben der ikke vasker sig 
ordentligt. 
Marianne: Vil gerne på vegne af den nye bestyrelse have en tilkendegivelse om hvorvidt 
generalforsamlingen ønsker at den nye bestyrelse går videre med dette selvom dette som 
anført ovenfor kan føre til en lukning af hallen. 
Søren: Er der nogen konkrete planer for udskiftning/renovering af ventilationsanlæg. 
Ebbe: Ved intet om dette. Har ikke været inviteret til møder for ombygning. Men opfordrer 
til at vi først selv prøver at undersøge hvordan forholdene egentlig er. 
Rasmus: Vil gerne sikre sig at de andre der benytter hallen, bla børnehold bliver informeret 
om at det er vigtigt med ordentlig afvaskning da denne er under al kritik. 
Ebbe: Det bliver der allerede taget hånd om. Der skal snart være møde med brugerne af 
hallen. 
Rune: 
Peter: Mener ikke vi skal beslutte noget nu. Hvis der kan være risiko for at embedslægen 
lukker hallen bliver der vel indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. 
Marianne: Det er jo således at hvis Embedslægen beslutter at lukke hallen er det jo for 
sent at tage en anden stilling. 
Anne Dalgaard: Kommentar til Tues indlæg om indkøb af håndpadler og svømmefødder. 
Der har været store problemer med aflåsning af indkøbte materialer. En anden idé kunne 
være tilskud til de enkelte svømmeres indkøb af materialer. 
Sisse Wulff: Kunne man ikke give udvekslingsstuderende en USG badehætte når de 
begynder i klubben. 
Peter Schultz: Mener det er dybt kritisabelt at der ikke er nogen træningsmuligheder for de 
svømmere der bor på Amager. Synes det er ærgerligt at vi ikke længere har træningstiden 
på Vesterbro. 
Søren: Der er mogentræning på Vesterbro i Vesterbro svømmehal torsdag morgen. 
Muligvis kunne man få flere medlemmer fra Amager og Vesterbro hvis man tilbød flere 
træningspas der. Som det er nu bor mindre 10% af klubbens medlemmer på Amager. 
Toke: Ønsker at vide om det var et bevidst valg at få så meget langbanetræning i Bellahøj. 
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Ebbe: Vi vidste ikke at Bellahøj ville blive langbanetræning. Det er noget Elitecenteret har 
bestemt. Det er lettere at have begynderhold i Vesterbro end i Bellahøj. 
Toke: Desuden er Fælledbadet jo lukket og det betyder også at vi må lukke flere træninger 
til Bellahøj. 
Peter: Vil gerne trække ordene: ”dybt kritisabelt” tilbage. 
Morten: De forskellige haller har forskellige prioritetsgrupper: Feks udspring og synkro i 
Østerbro svømmehal og elite og voksensvømning i Bellahøj. 
Rune: Mener det ville være godt med mulighed for træning i Frankrigsgade. 
Søren: Vi er blevet beskåret i vores antal af træningspas så vi nu ikke længere kan 
tilbydde 2 træningspas om dagen. Desuden store udgifter at have en træner gående for 
næsten ingen svømmere. 
Marianne: Vi kan jo ikke udbyde flere træningspas end vi har svømmere til at udfylde. 
Ebbe: USG har indgået en aftale med KAPPA tøjmærket (den danske distributør af dette 
tøj). Der er mulighed for at kunne få stillet gratis tøj til rådighed – træningsdragter – t-shirts 
– tasker – badekåber osv. Desuden mulighed for at kunne købe tøj privat for medlemmer 
til yderst favorable medlemmer. Det afventes pt at en hjemmeside kommer op. Det gratis 
tøj bliver stillet til rådighed således at det ikke er den enkelte svømmers men klubbens – 
dvs at man ikke beholder tøjet hvis man forlader klubben – det gør klubben. 
 
Morten overlader derefter ordet til Søren der takker for god ro og orden. 
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Efter valget på sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig som følger: 
 

Formand: Søren Jensen 
Næstformand: Anne Dalgaard 
Kasserer: Nicolai Wassermann 
Pololeder: Kim Bonde Hansen 
Svømmeleder: Toke Pedersen 
Sekretær: Anette Vickery 

 
Der er blevet holdt 12 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, nemlig ingen. 
 
Arbejde i hovedbestyrelsen: 
I den afsluttede sæson har Jesper Fromberg fra polo repræsenteret USGs klubber i USGs 
hovedbestyrelse. Der har ikke være den store kommunikation mellem Jesper og bestyrelsen, men 
det betyder dog ikke, at det ikke er en vigtig post. USG har stor indflydelse på vores fysiske og 
økonomiske rammer, og jeg vil gerne bede jer medlemmer overveje, om en af jer ville stille op til 
hovedbestyrelsen. Den vælges på USGs generalforsamling i november, og kandidater skal opstilles 
skriftligt med et par ugers varsel. 
 
Nye klubber: 
Den sidste del af sæsonen som nok står klarest i erindringen på nuværende tidspunkt, har været 
præget af store ændringer med oprettelsen af BASK (Brønshøj Akademiske Svømmeklub) og 
udflytningen af det meste af polos 1. hold til Hermes på Frederiksberg. 
 
Begge er initiativer sat i værk af ikke-studerende klubmedlemmer på baggrund af USGs 
studenterpolitik og dens konsekvenser i klubben. Man kan vælge en negativ fortolkning og sige at 
vi er en dårlig klub, der skræmmer medlemmer væk , men man kan også vælge en positiv, nemlig, 
at vi har formået at levere et miljø, der fastholder folks interesse for sporten langt på den anden side 
af specialeaflevering og ph.d.-grader, og det  i sådan en grad, at de er villige til at starte en klub.  
 
De to initiativer har medført en vis udflytning af ikke-studerende medlemmer, men det ændrer ikke 
ved det grundvilkår, at vi er rigtig gode til selv at producere masser af ikke-studerende med lyst til 
svømning og polo, og at vi derfor er nødt til også at have en vis medlemsudskiftning. At vokse os 
ud af problemet virker ikke muligt, selvom det nye bassin i Bellahøj er stort, hvis vi vil bevare 
nogen grad af fleksibilitet og træningsvolumen for ikke-studerende. 
 
Studenterfordeling: 
 
På den positive side: 
Polo har fået mange nye studerende og ordningen med nedsat træningstid fortsætter. 
 
På den kedelige side: 
Svømning har måttet melde 2 medlemmer ud i februar og tilbyde et enkelt flytning til hold med 
redueret træningstid for at opnå 65% studerende, som generalforsamlingen har vedtaget skal 
opfyldes i både svømme- og poloafdelingen. Ingen af de to udmeldte havde været til træning mere 
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end 5 gange på 5 måneder og ingen havde deltaget i frivilligt arbejde i klubben. Vi har også været 
nødt til at sige farvel til et enkelt medlem ved sæsonsafslutning pga. manglende opfyldelse af vores 
aktivitetskrav på 30 point for hele sæsonen. Det er dog ikke noget, der matcher antallet af 
kandidatfester og fortsat svømmelyst. 
 
Status pr. 16.10: 

Polo: 89% studerende 
Svømning: 59% studerende 
 

Vi er glade for den positive udvikling i poloafdelingen, men står igen overfor en stor opgave i 
svømmeafdelingen. Ved generalforsamlingstid har tallene de seneste år været: 
 
2007 97 medlemmer og 61% studerende 
2008 109 medlemmer og 60% studerende 
2009 103 medlemmer og 59% studerende  
 
Rekrutteringsopgaven for at nå de 65% er altså sammenlignelig med de tidligere år. 
 
Konsekvens:  
Konsekvensen af disse tal er, at svømmeafdelingen inden 01.02.09 skal optage 16 studerende eller 
melde 9 fuldt-tællende ikke-studerende ud. I modsætning til tidligere år er kapaciteten på holdet 
med reduceret træningstid ikke udnyttet fuldt ud. Udmeldingen vil være baseret på antallet af 
aktivitetspoint. 
  
Optagelse af nye medlemmer: 
Der har været et stort tab af studerende (24 stk., heraf 2 til BASK og 5 udvekslings-studerende, altså 
17 reelle tab). Noget af det er naturligt, idet nogle ikke-studerende ikke kan melde sig ind igen, og 
nogle bare finder ud af, at det ikke er noget for dem. Men der skal her også lyde en opfordring til 
fortsat at nurse de nye medlemmer på holdet, og sørge for at de føler sig velkomne. 
 
Farvel til en bestyrelse: 
Som I nok ved, ønsker ingen af de nuværende bestyrelsesmedlemmer genvalg. Det er en usædvanlig 
situation, men jeg kan berolige med, at den hverken skyldes bilagsrod, uautoriserede oversættelser 
eller interne magtkampe. Det er sammentræf af omstændigheder, nogen endda lykkelige, der gør, at 
vi alle samtidigt mener, at vi skal noget andet i resten af denne sæson. Det er selvfølgelig uheldig 
timing der kan give tab af erfaringer, men jeg kan allerede nu løfte sløret for, at tidligere mangeårige 
bestyrelsesmedlem Bo Stenhuus stiller op til valg senere på aftenen, så der skulle være mulighed 
for, at Ebbe ikke kommer til at sidde med en helt grøn bestyrelse sæsonen ud. 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden her til at sige tak til alle mine med-bestyrelsesmedlemmer for et 
godt samarbejde i sidste sæson, og tak til alle for en indsats, der for manges vedkommende også 
rækker ud over denne sæson. 
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Generalforsamling, d. 19.10.2009. 

Svømmleders beretning / v. Toke Pedersen 

 

Kære Generalforsamling. USG er Danmarks bedste svømmeklub. Og USG skal være Danmarks 

bedste svømmeklub. Intet mindre. Vi har gennem årene opbygget en klub, der har den rette 

kombination af svømmetræning, god stemning og sociale aktiviteter. Det forgangne år har 

været begivenhedsrigt. Jeg vil nu komme med et uddrag, om end det ikke bliver fuldstændigt.  

 
USG er en utrolig god klub, blandt andet fordi, vi er meget privilegerede af at have så dygtige 

trænere. I sidste sæson stod Glen Christiansen, Tue Nøddekær og Anders Kilen på kanten.  

 

Glen kom til USG med en lang erfaring i bagagen som toptræner. Både på eliteniveau og 

masterniveau. Jeg mener faktisk, at klubben fik mange gode og nye impulser med Glens 

træning.  Glen havde dog så mange andre gøremål ved siden af, at det var umuligt for ham at 

passe jobbet optimalt som træner i USG. Derfor valgte Glen ikke at forlænge sin kontrakt. I 

mine øjne var det måske også den helt rigtige beslutning både for Glen selv og for klubben. Jeg 

vil gerne over for Generalforsamlingen beklage, at trænerdækningen i sidste sæson ikke var 

som den burde være. Alligevel vil jeg gerne gentage, at Glen på rigtig mange områder har 

været et positivt indspark i svømmeklubben, og jeg vil derfor gerne vil sige tak til Glen for 

indsatsen.   

 

Tue valgte med udgangen af sæsonen at stoppe som træner efter 6 år. Som svømmeleder vil 

jeg naturligvis sige tak til Tue for den flotte indsats. Tue har altid - både til stævner og træning 

- formået at skabe den rigtige gejst og stemning blandt svømmerne. I hver sæson har vi skullet 

ansætte nye trænere til træner-teamet, og så har det været en stor fordel at have haft Tue som 

den stabile og samlende kraft, der kender alle i klubben.  

 

Anders valgte ligeledes at stoppe som træner efter 3 år i klubben. Ligesom Tue har Anders 

leveret en god og stabil præstation som træner, og har altid nydt opbakning fra alle svømmere 

på holdet. Der skal således her fra Generalforsamlingen lyde en tak til Anders for den altid 

kompetente og engagerede indsats i klubben. 
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Både Anders og Tue har fungeret som en samlende kraft på holdet, og har substantielt 

bidraget til klubbens udvikling. Såvel sportsligt som socialt.  

 

Vi stod således og hang lidt med hovederne, da vi skulle finde erstatning for 3 så dygtige 

trænere.  

Vi fik dog ikke lov til at være kede af det ret længe. Det var med stor glæde, at vi i løbet af 

sommeren fik ansat et nyt og særdeles kompetent træner-team: Mark Vogel, Kristina Karstad 

og Christian Oldenburg.  

Vores tre trænere har alle tre levet fuldt op til forventningerne fra første dag.  

 

Alle 3 er gledet utrolig godt ind i klubben og har gjort et fantastisk stykke arbejde på kanten. 

De har stor opbakning både fra mig, fra bestyrelsen og fra alle klubbens medlemmer. Så stor 

ros til Mark, Kristina og Christian. Vi håber, at få glæde af jer langt ud i fremtiden.  

 

Jeg er som svømmeleder utrolig stolt over, at USG i sommer fik 9 ansøgninger fra meget 

kvalificerede elitetrænere til stillingen som træner i USG. Dette skyldes ikke mindst det gode 

ry, som vi alle i fællesskab har opbygget omkring klubben de seneste år.  

 

Mange svømmeliga-klubber kan kigge med misundelse på vores træner-team.  

 

USG er en god klub, fordi det endnu engang er lykkedes at levere varen til årets 

svømmestævner. Her vil jeg nævne en række af sæsonens sportslige højdepunkter fra 

sæsonen 2008/09.  

 

Ved DM på kortbane i Kolding i oktober 2008 blev der leveret én af de absolut bedste 

præstationer på seniorniveau i USG’s historie, siden klubben havde sin storhedstid i 

begyndelsen af 1970’erne.  

Anders Kilen, Christian Oldenburg, Ronnie Dalsgaard og Andreas Overbeck satte USG på 

Danmarkskortet og overraskede hele svømme-Danmark med en flot bronze-medalje i 4x50 fri 

for herrer – kun overgået af Sigma og West Swim. Tiden var 1.32,21. Tillykke! 
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Endnu engang blev USG’s klubmesterskaber en succes, som vi afholdte i november. Et stort 

antal medlemmer havde tilmeldt sig. Alle – både svømmere, tilskuere og officials – var med til 

at skabe en kanon stemning omkring stævnet. Klubmester for damerne blev – for Gud ved 

hvilken gang – Anne Dalgaard. Efterfulgt af Astrid Eliasen og Sys Nikolajsen som nr. hhv. 2 og 

3. For herrerne vandt Ronnie Dalsgaard med Andreas Overbeck og Toke Pedersen på hhv. 2.- 

og 3. pladsen. Klubmesterskaberne blev afsluttet med et brag af en fest i pejsestuen med over 

50 deltagere. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en tak til festudvalget for et super 

godt arrangement.  

 

Danske Mesterskaber for hold blev atter ét af årets store sportslige højdepunkter. Klubben 

stillede med to hold. Ét hold i 1. division og ét i 4. division.  

 

Først vil jeg starte med holdet i 1. division. Efter en årrække med stor sportslig fremgang og 

dermed to år i træk med oprykning, vidste vi godt, at årets DM for hold ville blive en noget 

sværere opgave. Det så særlig svært ud, fordi vi manglede 4-5 af vores stærkeste svømmere 

grundet sygdom og skader. Klubben fik en 8.- og næstsidste plads i 1. division med 45.749 

point. Dermed en placering som nr. 21 i hele Danmark. Året før fik vi ca. 2.200 point mere og 

en placering som nummer 14 i hele Danmark. Men set i lyset af, at vi som sagt manglede flere 

af vores vigtigste svømmere, klarede vi det rigtig godt. Jeg synes, at vi nærmest fik det 

maksimale ud af det hold, vi stillede. Jeg kunne nævne flere navne, der satte personlige 

rekorder og svømmede væsentlig hurtigere end året før. Tillykke til hele holdet skal lyde 

herfra! Vi havde en dejlig social weekend med forårssol over campingpladsen i Esbjerg, hvor 

det blev til aftenbadning ved standen.  

 

Holdet i 4. division svømmede i Præstø og Vordingborg. De mange skader på holdet i 1. 

division, smittede naturligvis også af på holdet i 4. division. Ikke desto mindre var det 20 

optimistiske og glade svømmere, der drog til Sydsjælland for at repræsentere USG. Der blev 

leveret rigtig mange flotte præstationer. Flere af svømmerne satte personlige rekorder og fik 

flyttet deres niveau. USG’s hold i 4. division lavede i 2009 20.449 point, hvilket var ca. 1000 

point færre end i 2008. Det er dog interessant at sammenligne med for to år siden, i 2007: 

I 2009 lavede 1. holdet 1.600 point færre end i 2007. Derimod lavede vores 2. hold i 2009 hele 

1.500 point mere end i 2007.  
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Dette vidner om, at klubbens 2. hold relativt set har forbedret sig markant i forhold til 1. 

holdet.  

 

Jeg noterer mig som svømmeleder denne udvikling med enorm stor tilfredshed. Dette er 

nemlig en indikator på at klubbens bredde inden for konkurrencesvømning er styrket 

markant. Dermed lever vi op til en af de allervigtigste målsætninger i klubben. Den styrkede 

bredde kom især til udtryk med de rekord mange ønsker om at svømme DM for hold i USG. 

Således er måske den allerstørste succes ved DM-H i 2009, at hele 46 svømmere tilmeldte sig 

stævnet. Det er aldrig set før i klubbens historie. Interessen for konkurrencesvømning i USG 

er styrket.   

 

Dog var det en for stor opgave fra min side, at skulle stå for stort set alle praktiske forhold 

omkring DM for hold: Tilmeldinger, ekstra-træning i påsken, overnatning, transport, hele det 

koordinerende arbejde med træner-teamet samt at skulle fungere som holdleder ovre i 

Esbjerg. Næste vil jeg anbefale, at der nedsættes et DM-H udvalg.  

 

Boble Cup havde to stævner. Ét i Hvidovre og ét i Gentofte. USG førte efter 2. stævne. 

Desværre blev 3. stævne aflyst grundet for få tilmeldinger. Jeg mener dog, at Boble Cup i 

fremtiden bør prioriteres, da det giver mulighed for vores medlemmer, der er under 25 år, at 

svømme stævner.  

 

Igen i sæsonen 2008/09 markerede USG sig som en af Danmarks stærkeste masterklubber. 

Klubben stillede op til alle de store masterstævner med et talstærkt mandskab. Vi stillede op 

til Nordiske Masters i Island, ÅKM i Kastrup i november, Østdanske masters i Hvidovre, 

Danske Masters på kortbane i Ringsted, Danske Masters på langbane i Ishøj. Her blev der 

svømmet utrolig mange flotte tider hjem, og mange af USG’s svømmere sikrede sig titler i 

deres respektive aldersgruppe.   

Ved det netop afholdte EM for Masters i Cadiz stillede USG med en lille håndfuld svømmere, 

der repræsenterede USG på bedste vis.  

Jeg vil gerne fremhæve Ebbe Rasmussen, der vandt guld i 100 og 200 ryg og Maria B. 

Knudsen, der vandt bronze i 100 fri. 
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Ligeledes har USG’s mastersvømmere markeret med mange flotte rekorder – både 

Verdensrekorder, Europæiske rekorder, Nordiske rekorder og Danske rekorder.  

 

Individuelt har 7 af USG’s svømmere sat internationale og nationale masterrekorder: 

 

Glen Christiansen (VR, ER, NR) 

 

Nordiske rekorder og dermed også danske rekorder:  

Ebbe Rasmussen, Fin Biering-Sørensen og Henrik Pedersen 

 

Danske rekorder: Maja Biering-Sørensen, Henrik Jeppesen og Lars Byron 

Tillykke! 

 

I sæsonen 2008/09 blev der sat i alt 16 klubrekorder, 10 individuelle og 6 holdkapper. 

 

Flest individuelle klubrekorder blev sat af Glen Christiansen med 5 af slagsen: 

2 rekorder i 50 bryst på langbane: 31,50 (hurtigste tid) 

2 rekorder i 100 bryst på langbane: 1.10,09 (hurtigste tid) 

1 rekord i 200 bryst på langbane: 2.43,84 

 

Astrid Eliasen satte 3 individuelle klubrekorder 

2 rekorder i 50 ryg på kortbane: 31,46 (hurtigste tid) 

1 rekord i 100 fly på langbane: 1.09,50 

 

Anne Dalgaard 

Klubrekord i 100 fri på kortbane: 0.58,31 

 

Ronnie Dalsgaard 

Klubrekord i 100 IM på kortbane: 0.59,50 

 

 

 



 

Side 13 af 15 

Derudover blev der sat 6 klubrekorder i holdkapper:  

4x 50 HM herrer 

4x50 fri herrer 

4x50 fri mix 

4x100 fri damer 

4x100 ryg herrer 

4x100 HM herrer 

 

USG har endnu styrke som klub. Vi er ikke blot en svømmeklub i traditionel forstand. Vi har de 

seneste år markeret os som en af de klubber, der har leveret de største præstationer inden for 

Åbent Vands Svømning: Det forgangne år blev ingen undtagelse, snarere tværtimod.  

 

Klubben stillede med hele 15 deltagere ved årets udgave af Christiansborg Rundt, som bød på 

2.000 m svømning rundt om Slotsholmen. USG’s bedste præstationer gik til Jacob Clement og 

Ann Sophie Lønnberg, der blev nummer 4 og 6 for hhv. herrer og damer.  

 

Årets uden sammenligning største åbent vands præstation fandt dog sted, da 14 USG-

svømmere valgte at krydse Femern Belt. En af de største åbent vandpræstationer i 

Danmarkshistorien. Intet mindre. Efter ugers hård træning havde sejrens sødme ingen ende, 

da holdet den 13. september 2009 ved eftermiddagstid gik i land på stranden et par kilometer 

vest for Puttgarden efter at have svømmet 22 km i høje bølger. Turen blev svømmet af: Ann 

Sophie, Pimmie, Mette Friis, Astrid, Maria, Henriette, Jacob Clement, Toke, Bo, Peter, Johan, 

Jacob Erlendsson, Kristian Erlendsson og Reza.   

Der skal her fra Generalforsamlingen lyde en stor tak til Peter Schultz og Bo Stenhuus for det 

kæmpe arbejde, som I har ydet i forbindelse med projektet. Jeres indsats har været stærkt 

bidragende til at USG fik markeret sig positivt, og ikke mindst at 14 medlemmer fik en 

oplevelse for livet. Jeg vil også takke de mange frivillige hjælpere, der tog med og arbejdede 

hårdt under meget svære betingelser. Uden jer ville projektet ikke kunne gennemføres.  

  

Kære Generalforsamling.  

Jeg har nu bruget en del tid på at snakke om at USG er en god klub, når vi markerer os i 

sportslig sammenhæng både i bredden, på masterniveau og eliteniveau. Men USG er dog 



 

Side 14 af 15 

allerbedst som klub fordi vi har den rette kombination af svømning og et blomstrende socialt 

liv. USG er netop allerbedst, fordi vi i den foregående sæson har haft fælles USG-fester som 

aldrig før:  

 

Ud over festen efter klubmesterskaberne, som jeg nævnte før, havde vi en utrolig vellykket 

julefrokost med over 70 deltagere. Tak til julefrokostudvalget for det store arbejde, for en 

vellykket fest, for 36 succesfulde blind-dates og ikke mindst en seværdig fotoserie. 

Den 1. maj blev endnu et af disse højdepunkter i klubben med en velfortjent klubfest oven på 

DM for hold. Tak til 1. maj-festudvalget for endnu en god aften, fuld af Roxette på dansegulvet 

til den lysende morgen samt ikke mindst de berømte nøgenstrækkere. 

Den 1. august havde vi sommerfest , som efter sin debut for et par år siden, har etableret sig 

som fast højdepunkt i klubben. Tak til sommer-festudvalget for en hyggelig aften med grill og 

fest i pejsestuen.  

 

At USG er Danmarks bedste klub understreges af den store medlemsfremgang, som vi fik i 

sidste sæson. Hele 35 nye studerende meldte sig ind på holdet. I denne sæson har vi ligeledes 

oplevet en stor tilgang af nye studerende. Velkommen til jer alle!  

Især har vi de seneste år oplevet en stor tilstrømning af internationale studerende som aldrig 

før. Klubbens nye internationale dimension er absolut en ressource og gør USG endnu mere 

farverig og mangfoldig end nogensinde før. Tag derfor godt i mod dem alle. 

 

Vi har desværre, som Søren har snakket om, skullet udmelde et antal ikke-studerende på 

holdet, grundet store-USG’s kvote på 65 %.  

 

Jeg vil i den forbindelse kraftigt understrege, at de ikke-studerende (og de reducerede 

svømmere) på holdet er mindst lige ønskede i klubben som de studerende. Vi skal blot have 

den rette fordeling mellem studerende og ikke-studerende på holdet. Når alt kommer til alt 

skal man ikke glemme, at rigtig mange af de nuværende ikke-studerende tidligere har lavet et 

stort stykke frivilligt arbejde i klubben. Dette længe før pointsystemet blev opfundet. Mange af 

vores ikke-studerende er derfor en direkte årsag til, at USG er Danmarks bedste klub. Vi er 

mange, der skylder en tak til klubbens nuværende ikke-studerende. 
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Tak til Svømmeudvalget for et flot stykke arbejde: Maria, Astrid, Anders, Signe. Tak til Mette 

Keller og Jacob Hvid, der utrådte af udvalget i løbet af sæsonen.  

 

Det har været utrolig spændende og udfordrende at være svømmeleder. Men nu er tiden 

kommet til, at jeg har brug for en pause som aktivt medlem i USG. Nye kræfter måde træde til. 

Det kan være hårdt at agere som ”diplomaten” i en klub med over 100 medlemmer, hvor der 

er mindst lige så mange meninger om alting. Jeg har valgt at gøre tingene på min helt egen 

måde. Mit råd til den kommende svømmeleder: Det er fint at lytte til klubbens medlemmer. 

Men gør først og fremmest tingene på din helt egen måde. Den måde, som du synes er bedst. 

 

Tak for opmærksomheden! 

 


