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Formandens beretning 2012 ved Claus Frohn:
Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til generalforsamling i Ikast
Svømme Klub 2012.05.01
Jeg håber at i efter i aften vil få et indtryk af, at ISK er på rette vej –
både sportsligt, økonomisk og socialt.
2011 har været det mest turbulente år i ISK’s historie – det var nok det
år, hvor ISK var tættest på at lukke og ikke længere eksisterer – men
med en kæmpe opbakning fra rigtig mange forskellige steder lykkedes
det os at redde klubben – med os mener jeg alle jer + mange flere som
er til stede her i aften.
Bestyrelsen har været gendannet grundet forskellige omstændigheder – 2
medlemmer gik ud og 2 nye + 2 suppleanter kom ind. Det fungere rigtig
godt i den nye bestyrelse, der er mange forskellige kompetencer hos den
enkelte – vi har tilmed været så heldige at selvom Lars har forladt
bestyrelsen hjælper han stadig lige meget til i det daglige.
Vi har fået ny cheftræner – som svømmerne er rigtig glade for, han har
en god humor og er socialt angageret.
Vi har fået en kæmpe hjælp fra flere personer omkring klubben og
træning – vi har træner Jannik på kanten og Justemand på kontoret (og
alle andre steder…).
Vores økomoni kommer Dan ind på….. den er på plads og det går rigtig
godt – ved mange forskellige tiltag er det lykkes os at vende skuden og vi
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er nu på rette vej. Svømmerne har ydet en stor indsats med eks.
Optælling af skruer, servering på Bon’a Parte og DM i Rally – mange
forældre har virkelig ofret meget tid på klubben og det er vi
taknemmelige for – STOR TAK TIL ALLE.
DGI – KÆMPE SUCCES – ROS FRA ALLE SIDER
Min opfattelse af klubbens forskellige afdelinger.:
Babyafdelingen.:
Kører som det plejer – vores babytrænere kører showet fuldstændig selv
og med stor succes. Vi har fået styr på kontrakter osv. Således alle
forhold er på plads.
U-Afdelingen.:
Vi har enkelte hold hvor der ikke er ret mange på, det laver vi bedre til
næste år – hvis ikke der er nok på holdene til at det ækonomisk kan løbe
rundt lukker vi dem. Det er Rethe og Just der styrer alt omkring U – og
det er et stort stykke arbejde at få hele dette puslespil til at gå op i en
højere enhed. Vi har holdt mini klubmester skab hvor U kunne deltage –
det var en succes og det gør vi igen i år…..
Vi har haft alle vores trænere og hjælpetrænere på kursus således de er
blevet opdateret på deres faglige viden omkring træningsmetoder. Vi har
fået nye hjælpetrænere som får stor ros af både forældre og trænere for
deres arrangement og humør samt søde måde at behandle børnene på…
Vi holder forskellige arrangementer over året for U – Fastelavn,
Juleafslutning, mini klubmester osv. – vi får positive tilbagemeldinger
hver gang…..
K-Afdelingen.:
Stelletur – vi var der i 2011 – kommer vi der i 2012?
Stelle folkene kommer til Ikast
Vinterferie, efterårsferie, påskeferie, juletræning – træningslejre….
Klubmesterskab
Stævner
MINI talent – der rykker mange op i K-afdelingen. Der er blevet meget
mere fokus på udvikling til K fra U – dette er Rasmus og Rethes gevinst i
fælleskab.
Mini talent – frisk blod – både angående svømmere og forældre.
Det er lykkes mange K-Svømmere at forbedre deres tider efter tilgang af
nyt trænerteam – stor tak til Anja, Claus, Jannik, Rathe og Rasmus.
Midsommer Cup – kæmpe succes.
Klubben.:
Zumba – faldende deltagere – vi vurdere om der skal oprettes hold efter
sommerferien eller om det er slut.
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Vandgymnastik – Samme
Sponsor.:
Vi har fået rigtig mange nye sponsorer ind i år – der er ydet et kæmpe
stykke arbejde fra rigtig mange sider for at hjælpe klubben med at
overleve – jeg vil gerne sige tak til rigtig mange for det store stykke
arbejde (Lone, Lars, Thomas)
Der er flere på vej – ik’ Dan?
Vi kan måske nå omkring 150.000 kr. sponsor i 2012 – hvis alle vil lave 3
årige aftaler er det en kæmpe hjælp…. Og det vil de fleste….
Vi har solgt julekalendere og alt det andet vi har lavet som jeg har nævnt
– det har vi tjent 56.000 kr. på til K – det er intet mindre end fantastisk.
Vi satser på at lave en tur af 5-7 dages varighed hvor alt er betalt for
svømmerne – måske allerede til næste år – som tak for den store indsats
til svømmerne og forældrene for jeres hjælp i denne svære tid..
Fremtiden.:
Midsommercup.
Stelletur eller hvor vi nu skal hen – for på sommer træningslejer skal vi
da selvfølgelig.
Vi har desværre et par af vores ”egne” trænere der ikke er her efter
sonmmerferien – Anja og Claus som begge skal studere langt væk ude i
den store verden. De vil blive savnet og vi håber når de har erobret
verden at de kommer hjem til os igen… Mange tak for jeres virke i
klubben – men vi tager jo først afsked efter midsommercup….
Just har fået vores IT flyttet over til et nyt system således vi er
fremtidssikret og rent administrativt fungere tingene nu – Just skal jo så
forlade os i 4 måneder næste grundet militærtjeneste – hatten kommer
rundt om lidt til indsamling til en bil til Just således han kan køre fra
Randers til Ikast om aftenen og mellem øvelserne…

Beretningen er godkendt.
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Fremlæggelse af det reviderede regnskab:
Regnskab er ikke godkendt pga. historik og regnskabs praksis.
Bestyrelsen har underskrevet det, resten er op til BDO.
Fra jan. til sep. kender vi ikke tallene, dog kender vi lønninger.
Betalinger uden bilag er tkr. 450,
3

Ikast Svømmeklub.
Besvigelser tkr. 260.
Årets resultat er et underskud på kr. 1.260.000.
Fra sep. til dec. er der drifts overskud tkr. 160 = sund drift.
Vi forventer driftsoverskud fremover på tkr. 500 inkl. Sponsorater
pr. år.
Samlet gæld 31.12.2011 tkr. 1.479.
Vores gæld bliver pænt nedbragt i banken. Vi skylder kun banken
og Kommunen penge.
Claus forventer at gælden til banken er nedbragt i løbet af 3 år og
vi er i år 2 nu.
Regnskabet for 2011 er svært at bruge til noget, da der først
kommer styr på tingene i sep. 2011.
Det bliver spændende at se det får næste år.
Se regnskabet på klubbens hjemmeside.
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Behandling af indkommende forslag:
Ingen Indkommende forslag.
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Valg af:
a. Bestyrelsesmedlemmer:
Claus Frohn.
Ikke på valg
Ole Liltorp.
Ikke på valg.
Thomas Hvolgaard. Ikke på valg.
Dan Fiil.
På valg. (modtager genvalg.)
Allan Meldgaard.
På valg. (modtager genvalg.)
Dan Fiil Jensen og Allan Meldgaard er genvalgt.
b. Suppleanter:
John Mejer.
Lene Dyg Jensen.

På valg. (modtager genvalg.)
På valg. (modtager genvalg.)

John Mejer og Lene Dyg Jensen genvalgt.
c.

Revisor:
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BDO Ikast.
BDO Ikast er genvalgt.
d. Revisorsuppleant:
Bruges ikke da det er BDO der laver klubbens regnskab.
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som
følger:
Claus Frohn.
Formand.
Thomas Hvolgaard.
Næstformand.
Dan Fiil Jensen.
Kasser.
Ole Liltorp.
Medlem af bestyrelsen.
Allan Meldgaard.
Medlem af bestyrelsen.
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Eventuelt:
(Under dette punkt kan der ikke foretages afstemninger.)
A. Torben foreslår Triathlon i ISK.
Han mener at der er et marked på ca. 20 stk. + folk fra
Silkeborg da de ikke har vandtider. Triathlon er et voksende
marked. Formanden er lydhør, Torben skal komme med
oplæg. Andre TRI klubber tjener penge på løb. Vi kan få
penge fra Dansk Triathlon forbund, nævnte Kenneth.
B. Bestyrelsesarbejde kræver rigtig meget:
Man må selv tage opgaverne. Der er nogle der skal hjælpe
med de super gode forslag der er kommet, b.la sommer
svømning (Bitten) Triathlon (Torben). Bestyrelsen har nok at
se til, vi har brug for at der er nogen der løfter opgaverne.
Mini T- forældre se om vi kan få dem til at hjælpe lidt.
Cross fit, boksning, løbetræning nye ideer.
C. Nyhedsinfo fra Just:
Silkeborg træner her en gang om ugen.
Hjælper/officials er de samme som de plejer.
Just skal til militæret og der er nogle der skal ind at overtage
nu. Liste med arbejdsopgaver skal deles mellem 2-3 stykker
og opgaverne lægges ud på hjemmesiden.
Klublokaler kan lejes, Torben forespurgte til brug for
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fremvisning af våddragter.
D. Uddeling af Pokaler:
Trænerpokal 2011:
Hjælpetræner pokal 2011:
Initiativ pokal 2011 :

Julie Ritter.
Camilla Riddersholm
Jannick
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