Referat af generalforsamling ISK 2009
31 Marts kl. 19.00
1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen
Kenneth Pedersen vælges
Bestyrelsen foreslår Heine Brunø
Heine Brunø vælges

2. Formandens beretning ved Ole Liltorp
Jeg har ikke haft føling med klubben hele 2008.
Jeg har været formand siden november hvor Jette valgte at trække sig fra
formandsposten af familiemæssige årsager.
Mit indtryk af året 2008.
U-afdelingen:
Alle hold har været fuldt bookede.
Træner / instruktør forhold har været vanskelige at få til at gå op som sædvanligt
men er dog lykkedes.
Sæson plan 2009/2010 er ved at være på plads.
Baby afd. kører godt som sædvanligt.
K-afdelingen:
Vinterferie træningen en succes som sædvanligt, arrangementer med spisning,
rappelling i vandtårnet og hyggelig svømning.
Påske med sædvanlig besøg af vores venskabsklub fra Stelle inkl. social samvær med
spisning.
Pinse tur til Berlin med deltagelse af de svømmere der var blevet Midt West mestre.
Uge 32 tur til Stelle med bla. Tur til Heide Park.
Efterårs tur til Pragh delvist betalt af de penge vi tjente ved at folde plastposer i
nov/dec 2007. En kanon tur alle vil huske længe.
Klubmesterskab som sædvanligt med efterfølgende TAM TAM aften på Vestre skole.
Dertil kommer deltagelse i div. Stævner hvor vi ligeledes har været repræsenteret
ved langt de fleste danmarksmesterskaber både for årgangssvømmere og for
juniorer.
I øjeblikket har vi en drenge kvartet der var tæt på at gøre rent bord i holdkapper til
SRV i Åbybro.
Vi er også repræsenteret på landsplan i handicapsvømning ved Louise Andreasen der
gør det rigtig godt senest med udtagelse til Danish Open.

K-afdelinge består i øjeblikket af en samlet flok af nye lovende svømmere der er på
vej frem.
Klubben
Vi afholdt i 2008 som sædvanligt både DGI landsmesterskaber og Midsommer cup
som ligesom de tidligere år var en suses.
Sponsor
På sponsor siden ser det lidt sløjt ud.
Aktiviteten her har været lig 0 så her ligger der en stor opgave og venter. Det er vi
nødt til at gøre en indsats for i 2009.
Økonomi
I 2008 har der været stor fokus på økonomien.
Der har været appelleret til mådehold og omtanke mht. udgifter og forbrug, hvilket
der har været bred forståelse for.
Det har givet sig til udtryk i at vores økonomi er på vej i den rigtige retning. Dette vil
Dan komme nærmere ind på.
Omstrukturering
Bestyrelsen har igangsat en omstrukturering af klubben.
Årsagen hertil var at det stort set var de samme mennesker der efterhånden sad i alle
udvalgene og at informations formidlingen ud til trænere og instruktører og
udvalgene imellem ikke fungerede optimalt. Kort sagt klubben hang ikke sammen.
Vi har derfor opfundet konceptet ”Team ISK” (planche)
Forklaring: Organisationsplan.
Opstart jan 2009.
Vi har kun haft 1 møde efter konceptet og har ej heller haft evaluering så til rettelser
vil der helt sikkert være inden mødeform og struktur er helt indarbejdet.
Dette medfører også at bestyrelsen vil skulle slankes hvilket der er stillet
ændringsforslag til som vil blive behandlet under indkomne forslag.
Fremtiden
DGI Landsmesterskab 2009 er lige overstået med succes og bravur og vi har samtidig
fået tilsagn om afholdelse af landsmesterskabet i 2010.
Næste hjemmestævne er Midsommer Cup 2009 hvilket planlægningen omkring så
småt allerede er gået i gang.
Der kommer nyt svømmemærkekoncept fra svømmeunionen som betyder at der
kommer et mærke tagnings stævne koncept der kan bruges i
undervisningsafdelingen og opefter.
Det ser virkelig spændende ud.
Jeg håber på at ISK kan fastholde og udbygge sin position her i vores lokalsamfund til
alles fornøjelse og tilfredshed.
Til slut vil jeg gerne sige tak til alle de personer der i 2008 har støttet op om ISK.

Ingen nævnt ingen glemt.
Der er mange mennesker der har ydet en stor indsats og lagt mange timer i at få
svømmeklubben til at fungere som den gør.
Uden alle disse menneskers frivillige arbejde ville klubben ikke eksistere.
Mange tak for det.
Mit håb for ISK i fremtiden vil være at lige så mange vil støtte op omkring
svømmeklubben og igennem frivilligt arbejde vil være med til at gøre ISK til en god og
attraktiv klub at være i.
a. Spørgsmål til formandens beretning
Er antallet af medlemmer gået op eller ned?
Der er indberettet 1438 medlemmer for 2008. Det er 9 mindre end sidste år. Vi
har frygtet at der ville komme færre medlemmer pga. skolesvømning og det
forøgede kontingent.

3. Gennemgang af det reviderede regnskab v Dan Jakobsen
Se vedlagt bilag.
Hvorfor er der 37.000 kr. i porto?
Måske ligger der flere poster under denne post, da vi normalt kun bruger e-mail til at
sende informationer rundt. Under denne post ligger der også forskellige gebyrer.
Derfor det høje antal.
2007 tabte vi 24.000 kr. I år er der 19.000 kr. i overskud. I realiteten er de 45.000 kr.
vi fik fra Green Grafik også indtægter i år. De blev bogført i 2007, men først brugt i
2008.
Egenkapitalen ligger på 745.000 kr. Egenkapitalen ligger i klublokalerne og kontoret
samt en lille egenkapital i bankerne.
I Baby afdelingen får man ikke normal løn. Man får skattefrigodtgørelse som står
under skat som frivillig arbejdskraft.
Er overskuddet sket på grund af færre aktiviteter til K-svømmerne. Der syntes at have
været flere aktiviteter tidligere.
Dette er ikke tilfældet. Der opfordres til at der er en K-svømmer som stiller op ved
Team ISK møderne.

4. Behandling af indkomne forslag
a. §1: ”Klubben er hjemhørende i Ikast Kommune”
§1 ændres til: ”klubben er hjemhørende i Ikast Brande Kommune”
FORSLAG VEDTAGET ENSTEMNINGT
b. §5, stykke 1: klubben ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer.
§5, stykke 1 ændres til: ”klubben ledes af en bestyrelse bestående af 5
medlemmer”
Dertil kommer øvrige rettelser i vedtægterne som følge af ændringen fra 7 til 5
personer i bestyrelsen.
Som følge heraf afgår hele bestyrelsen og der vælges en helt ny bestyrelse som
konstituerer sig selv og efterfølgende afgør hvilke medlemmer der sidder for
henholdsvis 1 og 2 år i bestyrelsen.
FORSLAG VEDTAGET

5. Valg af
a. Bestyrelsesmedlemmer
På valg og valgt:






Camilla Stapelfeld
Ole Liltorp
Dan Jakobsen
Karsten Kristensen
Lars Sander

b. Suppleanter
På valg og valgt:
 Daniel Pedersen
 Bente Tromborg
c.

Revisor
 BDO leverer et sponsorat omkring levere regnskab. Dette tilbud
tager vi imod igen med stor tilfredshed.

6. Eventuelt
a. Udeling af trænerpokal til årets træner
Trænerpokalen går i år til en person, der altid møder velforberedt, er motiveret og
har entusiasme.
Personen har et godt tag i de børn der undervises og deres forældre.
Personen har overblik og er ikke bange for at tage nye initiativer.
Personen er vellidt i af alle i ISK.
I bund og grund en rigtig dejlig gæv tøs.
Pokalen går til Sara Louise Nielsen.

b. Udeling af initiativpokal til en frivillig i klubben
Initiativ pokalen går i år til en person der:
Gennem flere år har været en stor drivkraft i ISK
Især har personens virke koncentreret sig omkring planlægning og afvikling af vores
egne stævner hvor personen i mange år har været en del af stævneudvalget – uden
at det har været officielt.
Personen har formået at involvere omgivelserne på en entusiastisk måde således at
de sure pligter er blevet til spændende opgaver.
Personen har egenhændigt indført nytænkning i måden på hvorledes vores stævner
er blevet promoveret til omverdenen.
Ingen er i tvivl om at personen på det organisatoriske plan er velfunderet og har et
overblik ud over det sædvanlige.
Personen skåner heller ikke sig selv når det gælder om at nå målene.
Personen har desuden været en af foregangsmændene i organiseringen af projektet
”TEAM ISK”.
Det er derfor en fornøjelse at kunne give initiativprisen 2009 til:

Kenneth Petersen

