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Dagsorden for ordinær generalforsamling den 19. marts 2013. 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.). 

 

2. Formandens beretning ved Claus Frohn. 

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab ved Claus Frohn. 

 

4. Behandling af indkommende forslag. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og Suppleanter. 

 

6. Eventuelt. (Under dette punkt kan der ikke foretages afstemninger). 
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1. Valg af: 

  

 - Dirigent: Her forslog bestyrelsen Tommy Pedersen. 

  Han blev enstemmig valgt. 

  Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt 
 indvarslet. 

  

 - Referent: Her forslog bestyrelsen Dan Fiil Jensen. 

  Han blev enstemmig valgt. 

  

 - 2 stk. stemmetællere: Afventer til hvis der opstår et  
            behov for det. 
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2. Formandens beretning ved Claus Frohn er der blev talt om følgende: 

 

 - 2012 har været et opbyggende år efter underslæbet, det har 
 været et år med mange ændringer. 

 

  Sportslig starter vi stort set forfra i 4. division ved Danske hold 
 mesterskaber (DHM). 

  

  Økonomisk går det godt, som I kan se under næste punkt. 

 

  Landsmesterskaberne under DGI er veloverstået, det var igen i 
 år en stor succes, hvor vi har fået stor ros af de deltagende 
 klubber og DGI. Stævneledelsen under DGI har lovet at de 
 kommer igen i 2014 og 2015.  
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  Trænere og hjælpetrænere har været på kurser for første gang 
 i lang tid, da der ikke har været penge til det. 

 

  Der er blevet ansat en ny Cheftræner Torben Lykke på fuld tid i 
 K-afdelingen, han er kommet godt fra start og har fået taget 
 hul på nogle af de opgaver der ikke har været arbejdet med i 
 længere tid. 

 

  Der er blevet oprettet nogle udvalg med hjælp fra Lars Bo 
 Larsen fra DSU, disse udvalg er kommet rigtig godt fra start og 
 overtaget en del opgaver fra bestyrelsen, så bestyrelsen i 
 fremtiden kan bruge mere tid på at udvikle klubben. 

 

  I 2012 er der blevet købt mange nye ting, da meget at det 
 udstyr vi havde var så nedslidt at det ikke kunne bruges mere. 
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 - Claus tager en periode mere og et år mere som formand (hvis han bliver 

 valgt til bestyrelsen), så arbejdet med at finde en ny formand skal snart 

 påbegyndes. Claus opfordre alle til at tænke sig godt om, hvis man 

 ønsker at være en del af bestyrelsen og være med til at forme klubben, 

 skal man bare sige til. 

 

 - Der skal lyde en stor tak til Ole fra Ikast Svømmeklub, for hans store og 

 lange indsats i bestyrelsen. Ole har valgt ikke at genopstille til 

 bestyrelsen. Det skal på det kraftigste siges, at Ole ikke har haft en   

 chance for at gennemskue det underslæb der har været begået. Som 

 formand har man en kasser der styrer økonomien, man har stor tillid 

 til den der sidder som kasser, så når banken eller revisoren ikke 

 gennemskure underslæbet, hvordan skal man som formand så kunne 

 det. 



Generalforsamling i ISK. 

 -  Mister GET IT ALL har igen i 2012 laver et kæmpe arbejde omkring K 

 holdene og i forbindelse med stævner, det skal der fra bestyrelsens side 

 lyde en stor tak for. 

 

 - Der ud over skal der lyde en stor tak til alle dem der har ydet en indsats i 

 2012, det har været en fantastisk opbakning Svømmeklubben har fået. 

 

 - Der skal også lyde en stor tak til alle dem der har givet et 

 sponsorat eller brugt os i forbindelse med arrangementer, hvor ved vi har 

 kunne tjene lidt penge til svømmeklubben. 

 

 - Baby afdelingen køres med hård hånd, af dem der underviser i Baby 

 svømning uden bestyrelsens indblandes. Det skal de også have en stor 

 tak for. 
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 - U – afdelingen er på vej med en ny vandtidsplan, hvor der skal være 

 plads til et nyt tiltag for at holde på de unge, der har taget 200 m., det er 

 dem vi i dag ikke gør noget for at holde på. 

 

 - Der skal også arbejdes med tiltag for at holde på vores trænere og 

 hjælpetrænere. 

 

 - På vores hjemmeside kan man nu se hvad der man skal kunne for at gå 

 på de enkelte hold. 

 

 - Vi har nok været i Stelle for sidste gang, fremover lægger vores 

 træningslejer i uge 7 og 42, i uge 32 vil der i stedet for komme en ryste 

 sammen tur. 

 

Beretningen blev godkendt.  
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3. Fremlæggelse af årsregnskab ved Claus Frohn: 

 

 - Svømmeklubben kommer i år med et af de bedste regnskaber i 
 svømmeklubbens historie. 

 

 - Hvis det fortsætter som nu, forventer vi at lånet i banken er 
 væk til sommerferien 2013, derefter har vi kun lånet til 
 kommunen som skal afdrages. 

 

 - Torben har under Ikast Svømmeklub startet en Triatlon 
 afdeling, til opstart af denne afdeling har ISK lån dem  

  25.000,-. 

 

 - Regnskabet er godkendt. 
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4. Behandling af indkommende forslag: 

 

 - Annoncering af generalforsamling, ændres fra annoncering i 
 Ikast avis til svømmeklubbens hjemmeside og via rundsending 
 af mail til alle medlemmer der er oprettet med mail adresse i 
 klubmodulet, samt opsætning af info herom i forgangen.  

 

  Dette blev vedtaget på generalforsamlingen. 
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5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og Suppleanter: 

 

Hvem er på valg: 

 

- Bestyrelsesmedlemmer: 

 Allan Meldgaard.  Ikke på valg.  

 Claus Frohn.  På valg (genopstiller). 

 Dan Fiil Jensen.  Ikke på valg.  

 Ole Liltorp.   På valg (genopstiller ikke). 

 Thomas Hvolgaard.    På valg (genopstiller). 

  

 

- Suppleanter (medarbejdende sammen med bestyrelsen): 

 John Mejer.  På valg (genopstiller ikke). 

 Lene Dyg Jensen.  På valg (genopstiller ikke). 
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5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og Suppleanter: 

 

Den nye bestyrelse og suppleanter er som følger: 

 

- Bestyrelsesmedlemmer: Konstituering: 

 Allan Bjørn.  Kasser. 

 Allan Meldgaard.   

 Claus Frohn.  Formand. 

 Dan Fiil Jensen.   

 Thomas Hvolgaard.     Næstformand. 

  

 

- Suppleanter (medarbejdende sammen med bestyrelsen): 

 Majken Holland Flarup.   

 Pia Knudsen.   
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6. Eventuelt:  

    (Under dette punkt kan der ikke foretages afstemninger): 

 

 - Uddeling af pokaler: 

  1. Træner pokalen gik til Louise Sander . 

  2. Hjælpetræner pokalen gik til Amalie Meier. 

  3. Initiativ pokal gik til Bitten Kaanbjerg Kristensen. 

 

 - Vi mangler hjælpere til et sponsor udvalg, der kan lave et setup 

 for vores sponsorer. Har man lyst til at deltage i dette arbejde, 

 kan man bare kontakte bestyrelsen. 
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 - Der går altid mange historier omkring svømmeklubben og det er ikke 

 dem alle der er hold i, derfor skal I bare spørge hvis der er noget I ikke 

 helt kan forstå. Bestyrelsen vil heller at I spørger, så vi kan få de 

 historier aflivet, der ikke er hold i. 

 

  - Sammenlægning af Aktivitetsudvalget og K-udvalget. 

  Bestyrelsen sammenlægger Aktivitetsudvalget og K-udvalget, 
 da deres opgaver er meget flettet sammen. 

 

 - Vi har efterlyst en presseansvarlig i svømmeklubben, hvis der 
 er en der vil skrive lidt nyheder til div. Aviser.  

  Dorte Emborg Mejer vil gerne prøve at lægge arm med denne opgave. 

 Holdledere og træner fremsender et oplæg i stikord til Dorte efter hvert 

 stævne. 

 


