Referat af generalforsamling ISK 2010
30. Marts, kl. 19.00
1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen
Kenneth Pedersen vælges
Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg
Bente Tormborg vælges

2. Formandens beretning ved Ole Liltorp
2009 har været et meget begivenheds rigt år.
Lige som sidste år vil jeg gennemgå mine indtryk af hvad der har rørt sig i de
forskellige segmenter i vores klub.
Baby-afdelingen:
Babyafdelingen hviler i sig selv.
God belægning på holdene, ro omkring instruktørstaben alt fungerer udmærket.
U-afdelingen:
Alle hold har været stort set fuldt bookede.
Træner / instruktør forhold har været vanskelige at få til at gå op som sædvanligt
men er dog lykkedes.
Hen over sæsonen har der været nogle omrokeringer på træner / hjælpetræner
fronten med tingene er blevet løst hen ad vejen.
Der har været afholdt Lucia og fastelavnsarrangement hvor tilslutningen har været
ovenud tilfredsstillende.
Sæson plan 2010/2011 er ved at blive udarbejdet.
K-afdelingen:
Påske træning med sædvanlig besøg af vores venskabsklub fra Stelle incl. social
samvær med spisning.

Opstarts turen til Stelle i uge 32 hvor der var det hidtil største deltagerantal nemlig
36 svømmere 2 trænere og 6 forældre.
44 personer i alt.
Som sædvanlig en god tur.
Klubmesterskab som sædvanligt med efterfølgende TAM TAM aften på Vestre skole.
Vinterferie træningen en succes som sædvanligt, et stort program af arrangementer
som jeg kun har hørt positive meldinger fra.
Dertil kommer deltagelse i div. Stævner hvor vi ligeledes har været repræsenteret
ved langt de fleste mesterskaber.
K-afdelinge består i øjeblikket af en stor flok af nye lovende svømmere der er på vej
frem.
Vi er også repræsenteret på landsplan i handicapsvømning ved Louise Andreasen der
netop har fået en Bronze medalje ved Danish Open.
Klubben
Vi afhold i 2009 som sædvanligt DGI landsmesterskaber og har lige afholdt igen.
Denne gang var der ca. 100 svømmere mere end sidste år.
Midsommer cup som ligesom de tidligere år var en suses.
Også her satte vi deltagerrekord.
Sponsor
Vi har fået nye klubdragter, og det er lykkedes i disse finanskrisetider at skaffe
sponsorer så vi har fået solgt al reklamepladsen på dragterne.
Økonomi
I 2009 har der ligesom i 2008 været stor fokus på økonomien.
Klubben har fået etableret et online betalingssystem der ser ud til at fungere
udmærket.
DGI landsmesterskab og Midsommer Cup har givet gode penge.
Lucia og fastelavn har hvilt i sig selv måske med et lille overskud.
Desuden er der i November sidste år solgt jule kalender, som har givet lidt penge.

Der har været appelleret til mådehold og omtanke mht. udgifter og forbrug, hvilket
der har været bred forståelse for.
Hvordan vores økonomi ser ud fortæller Dan om lidt.
Omstruktureringen
Den omstrukturering der blev igangsat i starten af 2009 ser ud til at have fundet sit
leje med nogle enkelte små justeringer.
Jeg har ikke hørt andet.
”Team ISK” er en dynamisk model så der vil altid være mulighed for forandringer.
Fremtiden
Som nævnt er DGI Landsmesterskab 2010 er lige overstået med succes og bravur og
vi har samtidig fået tilsagn om afholdelse af landsmesterskabet i 2011. 2. og 3. April
Næste hjemmestævne er Midsommer Cup 2010 hvilket planlægningen omkring skal
til at i gang nu.
Stelle tur i uge 31, 2-6 august.
Det vil nok undre nogen ved det videre forløb af generalforsamlingen at alle poster til
bestyrelsen ikke er på valg som det blev meldt ud på et Team ISK møde.
Årsagen hertil er at flere af os som sidder i bestyrelsen er blevet opfordret til at
fortsætte samt at igangværende forhandlinger med kommunen og vores bank er
afhængige af en vis kontinuitet af de personer som bestyrelsen bestå af.
Vi i bestyrelsen er selvfølgelig interesseret i at videreføre klubben med en økonomi
der er så stærk og stabil som muligt.
Det videre forløb herom kommer Dan ind på under kassernes beretning.
Til slut vil jeg gerne sige tak til alle de personer der i 2009 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.
Dette er så slut på min beretning.
Hvis der er nogen der har spørgsmål vil jeg prøve om jeg kan svare på dem.
Tak.

3. Gennemgang af det reviderede regnskab v Dan Jakobsen
Se vedlagte bilag.
Omsætning. Indtægter er faldet lidt i kontingenter. Lidt faldende
kontingentindtægter i u-afdelingen. Bl.a. fordi der igen er kommet skolesvømning.
Samtidig er der dog kommet stigende tilgang på voksenholdene. Lidt mindre tilskud
fra kommunen.
Indtægter fra DGI – er rene indtægter. Midsommer cup er anderledes, her er både
indtægter og udgifter.
Sponsorater meget positivt – ellers ville vi måske have haft underskud.
Administration
Gode til at spare på kontorhold – papir, porto, Heines e-mailsystem har båret frugt.
Xerox udgifterne steget en lille smule. Det skyldes vi har købt kopimaskinen nu –
hidtil været på leasing-aftale. Men nu er kopimaskinen vores.
Stævneudgifter steget lidt. Skyldes til dels vi har været til nogle lidt dyrere stævner,
og vi har været flere svømmere i k-afdelingen og til stævnerne.
Regnskabet godkendt

4. Behandling af indkomne forslag
48 stemmer i alt
FORSLAG vedr. § 5
Stk. 3 Tilføjelse: suppleanter har møderet til bestyrelsesmøderne, dog uden
stemmeret.
FORSLAGET ER VEDTAGET 38 for, 8 imod og 2 undlod at stemme

FORSLAG vedr. § 6
”Kontingentet fastsættes af bestyrelsen” ændres til: ”Ændring af kontingent
foreslås af bestyrelsen med godkendelse af generalforsamlingen”.
Forslaget tilbagetrukket af forslagsstiller
FORSLAG vedr. § 8
Stk. 1. … 8 dages varsel ønskes ændret til 14 dages varsel.
Stk. 2. Ny tilføjelse:
Forslag til valg til bestyrelsen skal være formanden skriftlig i hænde senest 4
dage før generalforsamlingen.
Stk. 3. … forslag skriftlig i hænde senest 4 dage ønskes ændret til 7 dage før.
Forslaget vedr. stk. 1 og 3 blev vedtaget, forslag vedr. stk 2 kun 1 stemme
for.
FORSLAG vedr. § 9
Forslag vedr. punkterne 1a – 3b blev enstemmigt vedtaget.
§ 13
Stk. 2 ønske om tilføjelse Der føres referat af bestyrelsesmøder. Referatet
offentliggøres på klubbens hjemmeside.
Forslaget tilbagetrukket af forslagsstiller
Andre forslag
Forslag til indkøb af stander – kommentarer kører på at bruge opslagstavlerne
mere omhyggeligt og derudover gøre hjemmesiden mere aktiv.
Forslag til Billeder, navn og evt. info om fastansatte trænere og
bestyrelsesmedlemmer.

5. Valg af
a. Bestyrelsesmedlemmer
På valg:
Dan Jakobsen 48 stemmer
valgt ind
Thomas Hvolgaard
11 stemmer
Tanja Riddersholm
37 stemmer

b. Suppleanter

valgt ind

På valg og valgt:
Thomas Hvolgaard
Mette Skovsbøl
c.

2. suppl.
1. suppl.

valgt ind
valgt ind

Revisor
Kenneth blev valgt som revisor
Klaus From blev valgt til revisorsuppleant

6. Eventuelt
Klublokalet – Dan informerede om forhandlinger med Ikast Kommune. De er netop
kommet med et oplæg om, at yde Ikast Svømmeklub et 30 års rente og afdragsfrit lån
på 250.000 kroner. Bestyrelsen skal nu tage stilling til, om de vil acceptere dette
oplæg.
Der er tvivlsspørgsmål omkring ejerforholdene af klublokalet. Hvem ejer det?
Bestyrelsen har et papir, hvorpå der står, at klubben ejer en ejerlejlighed i en
offentlig bygning. Men det er ikke tilladt. Det er der heller ikke er egen indgang –
men at man skal ind gennem svømmehallens alarmsystem gør også, at klublokalet
ikke betragtes som klubbens ejendom.

Udeling af trænerpokal til årets hjælpetræner
Hjælpe trænerpokalen:
Hjælpe trænerpokalen går for 1. gang nogen sinde til en person, der nu har været
hjælpetræner i 3 sæsoner.
Det er en person alle trænere meget gerne vil have som hjælpetræner.
Personen er dygtig, kreativ og fantastisk god til børn.
Altid glad og til tider lidt skør, på den gode måde.
Personen kommer gerne med nye tiltag og hjælper overalt.
Hun er bare dejlig.
Pokalen går til Louise Sander.

Udeling af trænerpokal til årets træner
Trænerpokalen:
Trænerpokalen går i år til en person, der er gået fra at ha været en genert
hjælpetræner til at være en blomstrende svømmetræner.
Personen har været hjælpetræner i 2 år og kører nu på 1. år som træner.
Altid velforberedt, glad og i godt humør.
Personen er meget vellidt af alle i ISK og er ikke bange for at tage fat.
Personen giver gerne en hjælpende hånd lige meget hvad.
Pokalen går til Anja Frahm.

Udeling af initiativpokal til en frivillig i klubben
Initiativprisen:
Initiativ pokalen går i år til en person der:
Gennem flere år har været en stor drivkraft i ISK
Personen har formået at involvere omgivelserne på en entusiastisk måde således at
de sure pligter er blevet til spændende opgaver.
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 og til tider
tilsidesætter familien frem for ISK.
Personen har desuden været en af arkitekterne bag organiseringen af projektet
”TEAM ISK”.
Vedkommende har egenhændigt taget kampen op imod kommunen for at få tilført
midler til klubben således at økonomien forhåbentlig kommer til at se bedre ud i
fremtiden.
Det er derfor en fornøjelse at kunne give initiativprisen 2010 til:

Dan Jakobsen.
Generalforsamlingen henstillede til at bestyrelsen i fremtiden skulle forsøge at
informere medlemmerne bedre omkring hvad der foregår i klubben.
Det være sig ved mere info på hjemmesiden samt opslag på opslagstavlerne.
Endvidere var det et ønske at der kom billeder af bestyrelse, trænere og
hjælpetrænere på hjemmesiden, gerne med en præsentation af de fastansatte
trænere.
Referent:
Bente Tromborg.

Godkendt af bestyrelsen d. 7 april 2010.

Ole Liltorp

Dan Jakobsen

Camilla Stapelfeld

Lars Sander

Tanja Riddersholm

