Referat af generalforsamling ISK 2011
22. Marts, kl. 19.00
1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen
Kenneth Pedersen vælges
Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg
Bente Tromborg vælges
Kenneth Pedersen foreslår Bent Maesen og Christoffer Justesen
Begge vælges

2. Formandens beretning ved Ole Liltorp
2010 har været et lidt turbulent år.
Bestyrelsen har oplevet at et medlem trak sig og en suppleant overtog pladsen.
Vi har taget afsked med vores cheftræner og siger nu ved sæson afslutningen også
farvel til vores sportschef.
Klubbens økonomiske situation er blevet vanskeligere uden at være dårlig
En del af dette er affødt af klubbens økonomiske situation som Dan vil komme
nærmere ind på.
Lige som sidste år vil jeg gennemgå mine indtryk af hvad der har rørt sig i de
forskellige segmenter i vores klub det forløbne år.
Baby-afdelingen:
Babyafdelingen hviler stadig i sig selv trods en tilbagegang på lørdagsholdene. Dette
prøver vi forsøge at løse ved at lave flere hold på hverdagene næste sæson.
Instruktørstaben er blevet optimeret og Baby fungerer udmærket.
U-afdelingen:
Holdene har ikke været så fuldt bookede som de plejer så der er blevet flyttet rundt
på enkelte medlemmer for at optimere holdene. I U-afdelingen har
medlemstilbagegangen været på ca. 220 medlemmer.

Hen over sæsonen har der været nogle omrokeringer på træner / hjælpetræner
fronten og tingene er blevet løst hen ad vejen.
Der har været afholdt fastelavnsarrangement hvor tilslutningen har været ovenud
tilfredsstillende.
Vi arbejder i øjeblikket på sæson planen for 2011/2012 for U + alle andre, da det hele
skal hænge sammen.
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 lidt færre deltager end sidste år.
Som sædvanlig en god tur.
Efterårs træning i uge 42.
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.
Der er blevet oprettet et MINI Talenthold, der ser ud til at fungere ud mærket.
Klubben
Vi har for første sæson haft Zumba på programmet som har vist sig at være en
succes.
Vi startede med 2 hold Zumba torsdag med 60 deltagere, siden udvidede vi til tirsdag
og torsdag med 2 hold hver dag og kom da op på 92 deltagere. Ny kører 3 hold med
55 deltagere og vi overvejer at lave sommer Zumba hvilket der allerede har vist sig
interesse for. Vi afhold i 2010 som sædvanligt DGI landsmesterskaber og skal afholde
det igen her 2 og 3 april. Sidste år var der ca. 819 svømmere og i år kommer der knap
1000. Så mange at vi er nødt til at indkvartere på 3 skoler i stedet for 2 som vi plejer.
Midsommer cup var ligesom de tidligere år en succes.
Også her satte vi deltagerrekord.

Sponsor
På sponsorfronten har der stort set ingen aktivitet været.
Der er blevet solgt julekalendere og der er blevet serveret til julefrokost ved Bone
Parte.
Ellers er det meget svært at finde sponsorer i disse krisetider.
Fremtiden
Som nævnt står vi over for DGI Landsmesterskab 2011. 2. og 3. April. Planlægningen
er 90% på plads, der mangler lige de sidste detaljer.
Til Midsommer Cup er udsendelsen af invitationer tæt på.
Stelle tur i uge 32, 8-12 august.
Vi søger ny cheftræner, der er kontakt med flere emner.
Ny cheftræner skal tiltræde pr. 1. august men være ansat på timebasis.
Vi skal have vores EDB system flyttet over på en ny platform.
Klub-modulet som er Unionens Klubsystem som vi har tiltro til vil gøre tingene lettere
i fremtiden.
Så der er nok at tage fat på.
Det var alt hvad jeg havde valgt at berette.
Skulle der være spørgsmål vil jeg gerne svare på dem hvis jeg kan.

Tak.

3. Gennemgang af det reviderede regnskab v Dan Jakobsen
Se vedlagte bilag.
Dan oplyser at kontingentindbetalingerne i 2010 er ændret til 2 gange om året.
Fremefter bliver det ført tilbage til tidligere procedure med en opkrævning om året.
Lokaleomkostninger – differencen ligger i, at der i 2009 blev lavet en fejl. I de 77.000
ligger der 3 betaliner – en fra 2009.

Xeroxudgiften mindre, da vi har købt maskinen fri.
204.000 de fleste udgifter ligger i fortrinsvis i bespisningen under DGI og
MidsommerCup.
Spørgsmål vedr. økonomi. Lokaleleje er steget, fordi der er kommet flere hold med
mere end 2 deltagere over 18 år på holdene.
Egenkapital på 600.000 – og et lån på 250.000, hvad er årsagen. Lånet fra kommunen
er rente og afdragsfrit.
Underskrevet eksemplar vises – underskrevet af bestyrelsen og revisoren.
Der har været en registreret revisor inde over regnskabet, da tilskuddet fra
kommunen overstiger 300.000.
Da ISK har betalt for klublokalet, men ikke ejer lokalet, kan der blive tale om et
lokaletilskud fra kommunen – på max. 100.000 kr. om året.
Regnskabet godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag
FORSLAG vedr. § 11
Forslag om følgende tilføjelse: Den til enhver tid siddende formand og kasserer
har i fællesskab tegningsret for Ikast Svømmeklub.
De fremmødte foreslår, der i stedet vedtages: Den til enhver tid siddende
bestyrelse har i fællesskab tegningsret for Ikast Svømme klub.
FORSLAGET ER ENSTEMMIG VEDTAGET

5. Valg af
a. Bestyrelsesmedlemmer
På valg:
Ole Liltorp
Mette Skovsbøll
Thomas Hvolgaard

b. Suppleanter
På valg og valgt:
Lars Sander
Claus Frohn
c.

Revisor
Bestyrelsen foreslår BDO Scanrevision – forslaget vedtaget
Revisor suppleant skal ikke vælges, eftersom vi har en registreret revisor

6. Eventuelt
Evt. hjælp at hente fra Dansk svømmeunion. Er prøvet, ideer ikke aktuelle.
Forslag om at hjælpe med servering ved Messecenter Herning – der er p.t.
venteliste på ca. 20 klubber.
Der kommer mange forslag, men falder på, det kræver nogle folk, et kræver
nogle folk
Svømmerne udtaler selv, at de står til rådighed og gerne vil hjælpe.
Er der et budget? Ja, der er et budget, der giver et overskud på ca. 100.000 kr.
Forslag – lav et budget og læg det sammen med regnskabet ved næste års
generalforsamling.

Udeling af trænerpokal til årets hjælpetræner
Hjælpe trænerpokalen:
En person, der altid møder i god tid og er velforberedt. En som er meget myndig på
kanten og i gymnastiksalen. Gode input til undervisningen, han er meget vellidt af
både børn, forældre og trænere. En god svømmekammerat og en fantastisk person
at arbejde sammen med.
Pokalen går i år til Jannick Maesen.

Udeling af trænerpokal til årets træner
Trænerpokalen:
En person, der i år er blevet kastet ud i flere forskellige hold, Møder i god tid, er
velforberedt, kommer altid syngende ind i svømmehallen og tager gerne et par
dansetrin. Er altid glad og i godt humør. En person der kan få sveden frem på enhvers
pande med roterende bevægelser.
Pokalen går til Helle Liltorp.

Udeling af initiativpokal til en frivillig i klubben
Initiativprisen:
Initiativ pokalen går i år til en person der:
Gennem mange år har været en del af ISK. Personen har haft en lang karriere hele
vejen op gennem K-afdelingen. Om personen også har været gennem U ved jeg
faktisk ikke men det tror jeg. Personen er nu flex svømmer men bruger nok lige så
meget tid i klubben som da vedkommende var konkurrence svømmer. Spørger man
vedkommende om hjælp får man sjældent et nej, tværtimod kommer der
konstruktive input. Personen har gennem snart 2 år været en del af
”stævneudvalget” og er nu en af de bærende kræfter der. Hjemmesiden går
vedkommende heller ikke uden om. Personen oplodede helt på eget initiativ dagligt
nyhedsbreve der informerede hjemmefronten om hvordan Stelle turen 2010 forløb.
Til megen glæde for bekymrede forældre i Danmark. Det er ikke tidligere blevet
praktiseret i ISK.
Det er derfor en fornøjelse at kunne give initiativprisen 2011 til:
Christoffer Justesen.

Referent: Bente Tromborg.

Godkendt af bestyrelsen d. xx.xx.2011
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Thomas Hvolgaard

