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Årets beretning v. Sylvia Yang (formand) 
 

der har været en go tilmelding denne sæson, vi har fået mange nye studerende medlemmer, men er stadig 

ikke oppe på det samme antal som vi var sidste sæson. Det kan selvfølgelig gøres bedre. Desværre var der 

igen i år en del studernde, som ikke fik overholdt deadline for ikke-studerende medlemmer, som derved er 

ude af klubben. Det har bl.a. været forårsaget af folk har brugt USG dadlines og ikke USG svøm – det er 

svømnings deadline som gælder.  

Der har været god opbaking til arrangementer og frivillige engangement, men der er stadig mange 

arrangementer, som mangler støtte. Vi har nu lavet en lsite over opgaver og håber alle vil biddrage til det.  

Som noget nyt har vi i år afholdt påskefrokost med stor succes.  

der er netop afsluttet en succesfuld trænings weekend med Troles N.B. som tovholder.  

Vi har afholdt DOM-L med stor succes – og der var stor støtte fra vores medlemmer hertil. Tak til Lars for at 

tage initaitivet til afholdensen.  

VI tjente et pænt beløb på at leje officals ud og brugte disse til en fællesmidddag for alle som var frivillige.  

som noget nyt har vi indført en kalender over alle arrangementer fremadrettet. derved er det praktiske på 

plads resten af sæsonen. 

vi har flyttet klubmesterskabet i år til forået som følge af at DHM er flyttet.  

Desværre valgte ricardo at forlade os, og det forårsagede en del problemer umiddelbart. Men vi fik det løst 

og har i nuværende sæson ansat Nicolai Graae Som cheftræner til at overtage Ricardos rolle.  

2015 mesterskabet afgøres i stedet ved ÅKM som en løsning 

 

i næste sæson skal vi have mere fokus på udlandsstævner – da vi i den forgange sæson desværre ikke kom 

ud pga. dårlig planlægning. 

i 2015-2016 indføres en ny rolle – en frivillig ansvarlig, som bliver Troels N.B. som bliver bindelede mellem 

bestyrelse og medlemmerne og skal sørge for at få alle svømmerne med som frivillige. herunder 



dokumentation af alle frivilig opgaver.  dette kan forhåbentligt også gøre det mere overskueligt for 

opgavetager at løse de enkelte opgaver.  

 

vi skal have diskuteret hvordan vi kompenserer for de tungere opgaver såsom at tage til Viborg som official 

ifbm. DHM. er en sværere opgave end at være official til klubmesterskabet.  

 

folk er også velkomne til at byde ind på opgaver og foreslå hvilke ogpaver de kan tage. f.eks. har BO 

stenhus påtaget sig at forhandle med kommunen om at usg skal opnå elitestatus.  

Vi har igen i år valgt at give klubbens trænere et stemme kursus v. Thea Sejr.  

Troles A og Morten Hinnerup vil igen i år afholde livredderprøve 

vi vil fremadrettet være langt mere strikse omkring rettidig afmeldelse af stævner.  Da vi i den forgange 

sæson har modtaget alt for mange bøder som følge af folk ikke melder fra rettidigt. Dette skal vi have 

ændret, og bøder vil blive pålagt medlemmerne hvis de ikke selv sørger for at melde fra rettidigt. 

 

sidst men ikke mindst vil vi gerne takke alle medlemmer, bestyrelse for deres indsats og engeagenemnt 

fremadrettet vil vi arbejde hen imod frivilligheden,  og styrke det sociale.  

svømmelederens beretning 
2015-2016 i kronologisk rækkefølge 

17 medaljer ved Øst masters 

et hav af rekorder (vi har opgavet at tælle) 

DOM-L Bellahøj, hvor vi satte flere rekorder, samt pigerne slog en flot klubrekord fra 1971 

Ebbe svømmede NOM i Thorshavn og satte flere rekorder og blev mester 

Christiansborg rundt 

 

vi har fået ansat Nicolai til at overtage Ricardos rolle,  

Igen i første halvår har vi haft to trænere på kanten  - en ordnign som skal evalueres igen til januar 

nicklas tager ud og rejser i seks uger fra start nov. 

 



Da DHM er flyttet har vi valgt at flytte klubmesterskabet til forået, og bruger ÅKM som 2015 

klubmesterskab 

 

I maj 2016 ligger der EM for masters hvor vi håber på at stille et stort og stærkt hold. 

 

polo beretning 
Medlemmerne er polos liv og sjæl – vi kan intet uden medlemmer og derfor prøver vi hele tiden at 

rekrutere nye medlemmer 

sidste sæson fik vi en ekstra træning, som har givet et stort pay off og gjort det mulgit at kunne træne 

begynderne fokuseret. 

der har været flere udfordringer sidste år, især at vi har mistet medlemmer som følge af de ikke længere er 

studerende. men vi har fået flere rigtig gode spillere udefra – TAK.  

vi arbejder kontinuerligt og hårdt på at forbedre samarbejdet på holdet, forbedres det hele tiden 

holdet spillede sdiste sæson i 2. division og vil være der igen i år.  

det har været store udfordringer, og vi har tabt mange kampe, men vi fordrer os kontinuerligt, og slog for 

første gang i SNIK  

vi deltog i et stævne i Tyskland vhor vi spillede mix teams,  det var en udfording, men vi lærte en masse. 

selvom sporten er vigtig handler det ikke kun  om at vinde, men også det sociale. Derfor har vi haft ture, 

hvor vi har lavet orienterings løb, synkro osv. det var en stor success, som endte med pizza og øl!  

vi havde sidste år en efterås fest, som vi gentager igen i år.  

Vandpolo i Danmark er en lille sport med få træenre, og få spillere. Vi mistede desværre Emma, vores 

cheftræner som dog stadig varetager torsdagstræningen.  

Som løsning på træner situationen har vi forsøgt at lade spillerene være trænerne på skift, - det var sjovt vi 

lærte en masse, men vi erkendte at vi har behov for en træner. Derfor har vi dedikeret Rune, og Christian 

Hollesen til trænere. Da vi desværre ikke har kunne finde en træner. Det fungerer, men vi leder stadig efter 

en ny træner men vi har endnu ikke fundet nogen. Men nuværende løsning fungerer. 

Til slut vil jeg takke alle medlemmerne, trænerne som har forladt klubben, rune som er blevet træner, og 

spillerne på holdet. Samt bestyrelsen.  

 

Nævneværdige resultater fra svømmedelen:  
Lærke nr. 4.  



Kathrine,  flere medaljer i livredning 

Bartal – finaler ved Island games i bryst svømning 

 

opsplitning af vandpolo og svømning 
 

Ikke en let diskussion, - fortsættes under eventuelt.  

præsentation af målsætning (svømmeafdeling) 
målsætningen blev præsenteret, og tankerne bagved  

Bestyrelsen har haft fokus på at ramme det som gør USG en fantastisk klub at være i.  

Derfor er det primære fokus på det sociale, samt det sportslige som i en symbiose gør USG til den 

fantastiske klub det er. 

Der var ingen indvendinger imod den opstillede målsætning og den bruges derfor til sæsonen. 

 

Fremlæggelse af revideret regnskab 
et positivt resultat på 16.429dkk. Dette er højere end det budgetterede resultat på -23.000dkk.  

Afholdelse af DOM-L genererede et overskud på …  

Klubben har ikke været go nok til at ansøge store USG om tilskud til arrangementer, især kuser, og 

arrangementer er det vigtigt at vi søger tilskud hos store USG.  

Startpengene har været højere end ellers som følge af stor stævne aktivitet 

Generelt har det vist sig værende svært at bruge penge.  

Budgetteret: 

der er for næste sæson, budgetteret med et underskud på 38.500,- 

dette er drevet af: 

- lavere budgetterede kontingent indtægter  

- budgetteret Højere start penge svømning, som følge af DHM i Viborg, samt EM-L i London bl.a.  

- budgetteret højere transport udgifter 

Budgettet blev vedtaget enstemmigt 

 



indkomne forslag  
ingen  

valg af bestyrelse: 
Svømme bestyrelsen:  

Martin stadell, (polo) 

Rune toftlund (polo) 

Sylvia yang (svøm) 

Katrine Dyhl (svøm) 

Thomas Gillespie (svøm) 

Alle blev valgt enstemmigt.  

valg af supplanter til bestyrlsen: 
Christian C. Christensen (svøm) 

Mathilde (svøm) 

Begge blev valgt enstemmigt 

 

Valg af revisor 
Johan Bergendorff har tilbudt at stille op selvom han ikke længere er medlem  

valgt enstemmigt  

 

Andet 
 

Opsplitning af polo og svømning dialog/debat 

Pt. er klubberne en enhed, men vi har i bestyrelsen erkendt det har været svært at finde noget vi er fælles 

om udover, logoet på hætten, og chloren i vandet. Derfor overvejer vi at splitte klubben, for at 

effektiviserer bestyrelsens arbejde. 

Det kan være:  

- total opsplitning 

- Et formelt samarbejde om revisor kun, hvor møderne med begge afdelinger holdes til et minimum. 

Ebbe: nævnte at det er ærgerlige dengang klubbernes tilskudsregler blev lavet, at man ikke gjorde det 

fælels for at skabe noget fælels politik og relation. 



Martin Pock: synes det er ærgerligt hvis de skal splittes da der tidligere har været et rigtig godt 

sammenhold mellem de to afdelinger.  

Ebbe: for at gøre forvirringen total vil det skabe problemer hos dansk svømmeunion, hvor de ikke kan finde 

ud af f.eks. synkron svømining ikke er en del af USG svømning & vandpolo.  

Christian C: en ide kunne være at øremærke pengene i kassen og fordele dem imellem klubben således 

hver afdeling har råderum over de penge der retsligt tilkommer hinanden.  

Bo Stenhus: hvad er tilbage, hvis man splitter kassen op hvis vi ikke har en fælles økonomi 

Ebbe: en ting klubberne har tilfælles er de er super dårlige til at søge om tilskud 

Morten Harning: pt. er det primært et administrativt samarbejde, hvor vi betaler fælles kontigent til f.eks. 

unionen.  

Bo: fik bestyrelsen det input vi ønskede? 

bestyrelsen: ja, vi fik det som vi ønsker og kan bruge fremadrettet i arbejdet 

Forandringer i USG v. Ebbe 
Ebbe gennemgik de forandringer som er varslet af KU – mhbp. et ønske om at ændre USG til at fokusere på 

KU studerende da de øvrige læreanstalter ikke betaler for det. 

Det er dog stadig kun på tegnebrættet, og dermed ikke noget endeligt 

Ebbe synes vi skal stå sammen og fortælle, hvad det er for noget USG vi kan lide, og give vores input til hvad 

vi synes vi skal gøre 

vi skal være med til at forme det ny USG – vi skal være fremme i skoene, og være med til at slås for det 

USG, som vi kender.  

Ebbe har kun hørt forandringen påtalt af Arne Astrup. 

Fin: hvis det er de studerende som klubben skal være for er det vel dem, som skal tale om sagen. 

Ebbe: både og fordi der er intet nedskrevet, og han har kun hørt mundtlig snak om emnerne.   

Ebbe: En mulighed er at klubben vælger at de første 2 runder bliver til KU studerende, og først 3. runde 

bliver for ikke KU studerende.  

Fin: andre klubber giver lærerne adgang også.  

Ebbe: igen har Ebbe ikke set det på skrift, ej heller hvor hurtigt at det kommer til at ske.  

Martin Pock: er USG som helhed en overskudsforretning? 

Ebbe: i kroner og øre – NEJ, men i form af f.eks. motion, livsglæde osv er det.  



Bo Stenhus: Vi skal slå på alle store universiteter har en stor sportsklub. FÅ fat i dem på Nørregade, som 

ønsker at brande KU mest muligt, slå på det som en sportklub, og støtte til diverse universitetslister.  

Tidligere medlemmer, som kommer til træning selvom de ikke har betalt 

kontigent 
Phillip: mange tidligere medlemmer der ikke har betalt kontigent denne sæson, kommer stadig til træning. 

Hvordan vil vi løse det problem? 

Katrine: det er noget vi arbejder med, og udfordringen er at folk principielt kan melde sig ind en time før 

træning også må de træne med 

bo stenhus: det har været debatteret før ved generalforsamling, og det blev besluttet at folk som gentagne 

gange kommer uden at ha betalt kontigent skal ud, og ej have mulighed for at komme ind igen. 

jesper damgaard: foreslår dialog fortæl folk det 

Syvia: det gør vi også, men kræver bestyrelsen er til træning, eller træenren påpeger det 

Ebbe har modtaget medaljer fra DOM-L 
nogle i klubben mangler at få deres medaljer 

 

Differentieret træning christian damgaard 

- forslag til at der fast køres med to forskellige programmer fast 

sylvia: hvor ofte ønskes det at vi skal have det?  

christian c: ideelt hver gang 

 

Længere end et års reglen og at blive længere i klubben (Mathilde) 
mathilde: forslag om at ændring af reglerne omkring mere end et års reglen det er rigtig ærgerligt at man 

kommer ind og er uopmærksom på at man skal have været medlem i mere end et år, for at kunne 

fortsætte i klubben.  

 

Bo: som den onde mand der har skrevet paragrafferne, er USG en studenterklub primært, og vi skal 

leve optil de regler, at vi er en studenterklub. Det skal ikke være en klub for folk der er færdige med at 

læse, med de bedste faciliteter.  

syliva: det var også oppe sidste år, og det er mulig at søge dispensation til reglerne.  

Rune: flere tidligere medlemmer har ytret ønske om mulighed for et 50% medlemskab, hvor man kan 

træne med USG, men ikke nødvendigvis er fuldt medlem. SÅ en slags medlemskab som giver mulighed 

for at holde kontakten. 



Christian H: svømmedelen kan få det langt lettere hvis vi får rekrutteret nogle flere studerende. Der 

ligger f.eks. en masse medlemmer ved at være mere aktive på DIS Fair.  

Christian C: hvis de ikke studerende kan affinde sig med at deres træninger reducres hvis vi optager 

flere ikke-studerende er det vel reelt ok. 

Martin Pock: vi har pengene, hvorfor så ikke bruge dem på at blive bedre til at målrette og rekruttere 

medlemmerne.  

Jesper D: har været medlem fire sæsoner samlet, men risikere at ryge ud som følge af han ikke har 

været medlem 12 måneder i streg.  

Ebbe: enig med Christian C, og i øvrigt når der ligger en sportslig målsætning kan vi jo evt. begynde at gi 

dispensation på basis af sportsligt niveau 

Rune: I er ikke så engagerede på DIS fair, - der er muligheder 

Christian og Philipp: har prøvet, men vi kommer til at snakke omkring alt muligt andet end svømning. 

det vurdere payoff er lille.  

Martin Pock: meget lidt opmærksomhed på USG alt for få kender klubben, og det er for dårligt når der 

er 70.000 studerende og flere og flere flytter til KBH, så skal vi simpelthen være bedre til det.  

Ebbe: der er altså folk som kender klubben – der kommer udlændige som har sat sig ind i det og fundet 

ud af at der er noget som hedder USG hvor man kan gå til det hele.  

Fin: de fleste sene træninger vi har er der næsten kun ikke-studernde så hvis vi ikke har dem, så mister 

vi de træninger.  

christian c: hvor mange aktive svømmere vil vi have? vil vi gerne op og være 10 per bane? 

christan d: det er idiotisk at sige vi ikke vil have flere medlemmer. vi skal bruge medlemmer. 

Bo stenhus: vi kan ikke få flere tider, ligemeget hvad. vi er sidst i køen.  

Jesper D: opfordre til at ændre reglerne – vi skal være en klub med åbne arme. 

Ebbe: enig i vi mangler studerende og medlemmer. Det er slet ikke et problem at blive flere fordi 

mange kommer kun / højst 1 gang om måneden. 

 

dermed slut på general forsamlingen 

 

 

 



 

 

 

 


