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ørsholm
vømmeforening

Referat

af
Ordinær Genera lforsam ling

Hørsholm Svømmeforening

den 29. september 2021

Onsdag den 29. september 2021kl. L9.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Hørsholm Svømme-

forening cvr.nr. 8686 9918 i Hørsholm Svømmehal, Stadion Alle 1-9, Hørsholm med følgende dagsorden:

1,

Valg af dirigent

2.

Forelæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.

Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse

4.

lndkomne forslag

5.

Forelæggelse af revideret budget for indeværende år og for næste år, samt fastsættelse af
indmeldelsesgebyr og kontingent for den nye sæson (1. juni-3L. maj)

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.

Valg af revisor og revisorsuppleant

9.

Eventuelt

Ad ounkt l- - Vale af dirieent.

Efter velkomst af formanden Søren Kobbernagel blev Joachim Brøns valgt som dirigent. Dirigenten
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, idet indkaldelse med
angivelse af dagsorden havde været ophængt i klublokalet og på foreningens hjemmeside senest 3
uger f ør generalforsamlingens afholdelse.

Adounkt2-Bestv relsens beretning.
Søren Kobbernagel aflagde bestyrelsens beretning for foreningsåret 2020-202'J,, idel han oplyste, at
bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2020 havde konstitueret sig med SØren Kobbernagel som formand, Annette Hviid Larsen som næstformand, Jens Christian Britze som kasserer, Terkel Olsen som

sekretær, og med Kent Unold, Mia Kamstrup og Lars SØndergaard som menige medlemmer.
Det blev på alle måder îgen et uforglemmeligt år i Hørsholm Svømmeforening med nedlukninger, re-

striktioner, max. antal på land og i vand, brug af mundbind og aflyste timer.
Det har bestemt ikke været et nemt år at navigere i - hver gang restriktionerne ændrede sig, blev vi
sat på en ny prøve, men generelt er det lykkes foreningen at få tingene til at glide takket været forstående forældre, en god trænerstab og en administration, der har knoklet for at få restriktions-puslespillet tíl at gå op. Selvom det har været svært at få bemandingen på plads ift. den plan, vi havde lavet, så

er det lykkes næsten hver gang at få bemandet posterne, så tak for alle jer frivillige, vagter i omklædning mv, der har hjulpet os i denne fase, uden frivillige er det ikke muligt at håndtere sådan en situat¡on.
De månedlige bestyrelsesmøder blev igen afholdt virtuelt

-

det har fungeret godt. Men bestyrelsen

har også kunne mærke savnet af tilstedeværelsen i hallen.
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Den nye sæson er startet og lige nu har foreningen 1.448 medlemmer, hvilket er tæt ved L00 højere
end ved slutningen af sidste sæson med. Der er stadig et stykke til vores rekord men som vi ser det så
har vi det komfortabelt i forhold til medlemstal,
Foreningens Økonomi er god, og mens foreningen ikke har noget ønske om at skabe overskud i et
Corona år, men bestyrelsen måtte konstatere, at udgifterne faldt mere end forventet. Det var særlig

udgifter til træningslejre og stævner der faldt bort. Bestyrelsen er dog tilfredse med, at foreningen kan
konsolidere sin økonomi, om end en stor del af konsolideringen allerede er disponeret.

Foreningens to største aktiviteter, som bestyrelsen og udvalgene understØtter, er konkurrenceafdelingen og svømmeskolen.

Konkurrenceafdelingen har haft et fremragende år, som resultatmæssigt har det været den bedste
sæson nogensinde i foreningens historie ved gode resultater, hvor foreningen bl.a. har opnået medaljer ved alle afholdte mesterskaber (Øst, DM, DMJ og DMS). Desuden deltog klubben i DM for hold i 2.
division, hvor holdet fik en sølvmedalje og en samlet placering som det 10. bedste hold i Danmark.
Klubben har desuden haft Z svømmere - Tobias Bjerg og Mathias Rysgaard - med t¡l EM i Budapest,
idet Tobias også deltog i OL.
Der er 5 svømmere, der er rykket fra årgang til junior ved sæsonskift, og der er skabt et miljø, hvor
man kan nå højt sportsligt niveau samtidig med, der er mulighed for at pleje og dyrke andre ting som

for eksempel andre sportsgrene for de yngste svømmere, og gymnasie, studie og fuldtidsarbejde for
de ældre - og selvfglgelig familie og venner for alle.
Samarbejdet med Mental Motion har givet trænere og svømmere værktøjer til at klare den mentale
del af at være sportsudøver.
Svømmehallen har været lukket i en længere periode på grund af corona restriktioner, men de svømmere som havde kravtid til DM - den professionelle gruppe har dog haft tilladelse til at træne og

-

svømme i hallen. Desværre har det efterladt resten af K-afdelingen med online træningsprogrammer,
og da det var muligt med træning udendørs.
I denne sæson har der igen været et lille frafald af K-svømmere, der har valgt at stoppe deres svøm-

mekarriere.

trænersiden har klubben desværre netop måtte sige farvel til vores cheftræner Lars Madsen, der
har valgt at forfølge nye udfordringer i Helsingør. Klubben har i stedet ansat Marco Loughran som
træner for 1. holdet fra august måned.
På

februar startede Mads Clausen fra Lyngby Svømmeklub som assisterende træner for 1. holdet og god
sparring til Jacob Quaade. Herudover startede Martin Egebjerg Christensen i marts primært som årgangstræner men supplerer også i forbindelse med junior/senior træningen. Martin har dog søgt nye
I

udfordringer og starter den l-. august som cheftræner i Frederiksværk SvØmmeklub.
Fra bestyrelsen takker vi alle trænere i K-afdelingen for deres engagement og vilje.

J

Foreningens vigtigste opgave er at lære børn og voksne at svømme og at begå sig i vand, og Svømme-

skolen udgØr også den absolut største del af foreningen med ca. L400 medlemmer i alle aldre.

Arbejdet med implementeringen af det nye svømmeskolekoncept er afsluttet med, at det nu fuldt
indfaset på alle hold fra blæksprutter til hajer.
Vi arbejder videre på brugen af konceptet og uddannelsen af vores undervisere. Det er et langt og sejt

træk, men vi kan se at det begynder at bære frugt ved, at undervisningen bliver mere ensartet, og at
vi kan udvikle trænere for at sikre at kvaliteten fortsætter med at stige.
Svømmeskolen har været hårdt ramt af corona nedlukningen, men der har også været lyspunkter. Re-

striktionerne har blandt betydet, at forældrene ikke har måttet være i hallen og man har set hvor selvstændige børnene er blevet, og ikke mindst den succes de føler, når de selv kan forskellige ting, Bestyrelsen vil dog gerne takke forældrene for at respektere de skiftende coronarestriktioner.
Bestyrelsen er naturligvis ærgerlige over, at de traditionelle arrangementer som Svømmeskolestævne,
mærkesvømning og luciaoptog ikke har kunne gennemf6res, men i stedet er det lykkedes at lave andre

arrangementer som for eksempel Påskejagt.
Klubben har oprettet et spækhuggerhold, som bindeled mellem svømmeskolen og k-afd. Det er et hold

hvor de interesserede børn i en rolig og afslappet atmosfære kan svømme med lidt mere fokus på
træning og teknik.
Bestyrelsen er glade og stolte over at se den opbakning der har været

til svømmeskolen her i starten

af den nye sæson, og den ser frem til at skabe en masse aktiviteter i svømmeskoleregi.

Foreningens

to kerneaktiviteter kan ikke gennemføres uden de mange frivillige der løser de opgaver

der følger af klubbens aktiviteter. De frivilliges aktiviteter er organiseret i forskellige udvalg, som hver
har et bestyrelsesmedlem som fast afrapporteringskontakt.

Svømmeforeninger er storforbrugere af frívillige, da de er en forudsætning for, at foreningen kan fungere. Hørsholm Svømmeforening har behov for officials, bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer
men også frivillige

til at løfte andre opgaver, og på den ene side har foreningen rigtig mange frivillige,

der yder et stort bidrag, men på den anden side er der også en gruppe, der har svært ved at skrive sig
på. Det er nødvendigt at der skabes en stærkere kultur, hvor det er naturligt at hjælpe foreningen

-

ellers er der for mange opgaver der ikke kan løftes.

Stævneudvalget er ansvarlig for de praktiske forhold ved deltagelsen i og afviklingen af stævner og
derudover er udvalget ansvarlig for tilmelding til officialkurser. Opgaverne omfatter tilmelding til stæv-

ner, forplejning, overnatning, samt tilmelding af officials

til de enkelte

stævner. Aktiviteterne

i
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stævneudvalget har naturligvis været begrænset, da foreningen kun har kunnet afvikle ganske få stævner i den forløbne sæson.

Desværre blev Hørsholm Cup 202L aflyst, men bestyrelsen håber på, at Hørsholm Cup 2O22kan afholdes den 20-22.maj2022,

Eventudvalget er tovholder for 2 årlige arrangementer dels Lucia festen for Svømmeskolen og dels
klubmesterskabsfesten for konkurrenceafdelingen. Desværre kunne ingen af arrangementerne gennemføres, men bestyrelsen håber, at det i denne sæson vil være muligt at gennemføre begge.

TØjudvalget udgøres af Lene Fabricius som bestyrelsen gerne vil takke for en stor og til tider utaknemmelig indsats for at sikre, at svømmerne er rigtig påklædt. Selv om hendes søn nu er stoppet på første-

holdet har hun ønsket at fortsætte, hvilket vi alle er rigtig glade for.
Sponsorudvalget har gjort det rigtig godt i sæsonen 2020/2021, på trods af, at Covid-L9 også satte sit
præg på sponsorsituationen, idet årets største sponsorbegivenhed Hørsholm Cup blev aflyst.
Desuden havde foreningen planlagt et sponsorløb i november 202I, som desværre måtte aflyses. Alle

de sponsorer, der havde indgået kontrakter med svømmerne, blev kontaktet, og enkelte sponsorer
valgte at betale sponsorpenge, til trods for at sponsorløbet blev aflyst. Vi er som forening meget taknemmelig for den støtte, der er givet.
Hørsholm Svømmeforening er meget glade og stolte over de virksomheder og foreninger, der vil støtte
os, dvs. både dem der støtter os til at kunne være den hele forening og lære børnogvoksne at svømme,

men også støtter elite arbejdet, som gør det muligt for foreningen at vinde medaljer og sætte Hørsholm Svømmeforening og Hørsholm på landkortet.
Menu /Dalgaard har i rigtig mange år været en fast støtte og har også været det i det forgangne år.
Home HØrsholm-Rungsted ved Løgstrup & Thomsen A/S valgte at støtte foreningen med dels et kontantbeløb, dels ved at indgå en sponsoraftale således, at foreningen får kontant støtte både ved et salg
men også køb, når man oplyser, at man er fra Hørsholm Svømmeforening.
I

forhold til elitearbejdet er bestyrelsen meget glade for at Team Hørsholm valgte at støtte foreníngen.

Team Hørsholm kvitterede for den udvikling, klubben er undergået i de seneste år og bidrog således

til den fortsatte udvikling.
Foreningen har stadig et godt og tæt samarbejde med svømmehallen. Det er vigtigt, at klubben aldrig

tager vore forhold for givet, men medvirker til at udbygge dem. Det kræver blandt andet, at medlemmerne altid sørger for at være ansvarlige og f.eks. rydde op efter sig. Det lykkes ikke altid at få svømmerne til at hænge deres net op på de respektive knager og rydde op

-

men det er blevet meget bedre,

men det sidste skal lige på plads. Så kære forældre og svømmere, sørg for at hjælpe til, hold døren
lukket og svømmeposen hængt op. Hjælp med at holde rent, og husk at tale om, hvor vigtigt det er, at
man er ordentligt afvasket inden adgang

til bassinet.

Det daglige samarbejde med svømmehallen påvirkes dog af kommunens facility management systemer/ som gør det sværere at følge med i planer og processer, og at blive hørt og inddraget i hallens
processer.
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Bestyrelsen har løbende kontakt med kommunens politikere og de relevante embedsmænd, men op-

lever at det kan være svært at komme tilstrækkelig tæt på beslutningsprocesserne. Bestyrelsen har
dog oplevet megen lydhørhed når det trykker ikke mindst i forhold
hvor der er en god dialog med kommunen.

til renoveringen af svømmehallen,

Klubben er repræsenteret i ldrætsrådet, Dansk Svømmeunion og DGI og har deltaget i relevante fora
som generalforsamlinger, netværksmØder og uddannelser,

turbulent år med kampvalg til bestyrelsen og en større udskiftning af samme, men bestyrelsen håber, at årets valg vil give arbejdsro. Bestyrelsen oplever dog Unionen som mere aktive med kommunikationen, hvilket der er stor tilfredshed med.
I Dansk Svømmeunion har det været et

Foreningen har et godt samarbejde med DGl, som er meget proaktive og der er stor opbakning til
foreningen op på breddeidrætten ikke mindst med vort svømmeskolekoncept og open water aktivitete r.

ldrætsrådet repræsenterer foreningerne i Hørsholm Kommune, og bestyrelsen finder vigtigt, at ldrætsrådet har det fornødne mandat og opbakning, og at ldrætsrådet er i stand til at repræsentere alle
foreninger i kommunen og sikre synlighed og opbakning til idræt i kommunen. Foreningens repræsentant i ldrætsrådet er Jan Hove.

Bestyrelsen valgte ved sæsonafslutning at opdatere foreningens hjemmeside og på at iværksætte en
Facebook kampagne for at give foreningen et mere opdateret udtryk. Bestyrelsen tror, at det var en

god investering i at sikre øget synlighed for svømning i Hørsholm,

Foreningen har fået en ny administrative medarbejder i Charlotte Søndergaard, som startede i februar

202I, og hun er en uvurderlig hjælp til bestyrelsen og svømmeforeningens organisation.
Foreningens drift har udvist et tilfredsstillende resultat og bestyrelsen glæder sig til at kunne præsentere et overskud på lidt over kr. L84.000.
Bestyrefsen mener, at dette er tilfredsstillende og selv om foreningen ikke skal spare op er det også

vigtigt at der er en økonomisk reserve, som gør det muligt klare uforudsete udgifter og have frihed til
at foretage særlige aktiviteter. Coronasituationen har vist, at det er vigtigt, at foreningen har en reserve
blandt fordi det ikke var muligt at søge om lønkompensation, men alene for tabte indtægter i forbindelse med svømmecamps og HØrsholm Cup.
Uanset de gode resultater for året står foreningen med den samme udfordring som andre foreninger,

da den står og falder med, at medlemmerne er villige til at yde en indsats for at få foreningen til at
fungere. På den ene side er der rigtig mange der lægger en stor indsats, men på den anden side er der
hjælpe, ellers bliver der for mange opgaver som ikke kan løftes.
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Bestyrelsen har derudover et ønske om at sætte fokus på den hele svømmeforening, og samtidig at
gøre det mere enkelt at være ansat og bestyrelse. Et af målene er at sikre at begge afdelinger af foreníngen får samme adgang

til ledelse og bestyrelse,

og et andet mål er at skabe klarere linier mellem

foreningens ansatte og bestyrelsen. Det betyder også at bestyrelsen i højere grad kan fokusere på den
strategiske udvikling og ikke daglig ledelse.

Bestyrelsen ser, at den indeværende sæson kan blive meget udfordrende, da svømmehallen i kommunens budgetoplæg skal totalrenoveres, og der i værste fald kan betyde en lukning i 26 uger, hvilket vil

have meget alvorlige konsekvenser for foreningen, og bestyrelsen arbejder på, at foreningen i videst
mulige omfang kan anvende hallen under renoveringsperioden. Det kan betyde at der igen skal bruges

frivillige for at sikre adgang mv. Bestyrelsen tror på, at det vil være muligt at håndtere at få svømmere
igennem alternativ omklædning - hvis det kan sikre, at Hørsholm Svømmeforening ikke bliver ramt så
hårdt.
En meget konkret udfordring er, at den bærende beton under babybassinet, som bruges

til

Rejer og

Krabber er nedbrudt og skal renoveres, og selv om tidshorisonten ikke er kendt endnu, så kan denne

renovation betyde lukning af hele svømmehallen i en periode på 4 måneder, da hallens ventilationsanlæg der er placeret ved siden af søjlen skal flyttes hvis der skal renoveres.
Lukningen af selve babybassinet berører 250af de mindste svømmere og konsekvensen heraf er meget

stor, da klubben kommer til at mangle en masse aktivitet og det vil påvirke fødekæden af nye svømmere på længere sigt, og foreningen vil miste en betydelig indtægt, hvilket kan påvirke foreningens
sam lede

a

ktivitetsnivea u.

Søren Kobbernagel afsluttede sin beretning med at takke bestyrelsen, alle de frivillige, og medarbej-

dere og trænere for deres store engagement og indsats igennem året.
Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning enstemmigt og
med alle stemmer

Ad punkt 3 - Godkendelse af regnskab for det forløbne år
Bestyrelsen fremlagde det reviderede regnskab for perioden 1. juni 2020

-

31. maj 202L som viste
indtægter på i alt kr. 3.505.460 og udgifter for kr. 3.32t.214 hvilket gav et overskud pâ kr. 184.246.
lndtægterne kom dels fra holdgebyrer fra svømmeskolen på kr. 2.684.633 og medlemskontingenter på
kr. 260.800, medlemstilskud fra Hørsholm Kommune på kr. 266.48L, hvortil kom sponsorindtægter på

kr.37.1,42 og øvrige indtægter i form af salg af klubtøj, Hørsholm Cup, Svømmecamp, Skolesvømning
og Privatundervisning, Corona tilskud etc. på kr. 163.389.
Udgifterne til personale udgjorde kr.2.603.548 til løn etc. til trænere og administration.
Udgiften til administration, kontingenter, licenser, bestyrelse etc. udgjorde kr. 199.630

7

til

Uddannelse og Udstyr herunder svømmeskolekoncept, official og ffænerkurser, samt
licenser til svømmere og dommere, svømmematerialer, pokaler, svømmemærker og klubtøj udgjorde
Udgifterne

kr.207.771..

til deltagelse i Danske Mesterskaber og øvrige stævner, MastersvØmmere, aktiviteter for
Konkurrenceafdelingen udgjorde kr, 83.735, mens udgifterne til træningslejre udgjorde i alt kr.
Udgifterne

278.926, hvorfra der skulle trækkes deltagergebyrer og tilskud for i alt kr. 761,.4O0, hvílket gav en net-

toudgift på kr. 57.526.
Derudover var udgifter

til renter og bankgebyrer samt afskrivninger og ekstraordinære

på

i alt

kr

226.530, hvoraf kr. 203.838 beroede på en endelig afskrivning af foreningens udstyr, inventar og lager

Dirigenten satte derefter regnskabet for 2020-2021 til afstemning, og da der ikke var nogen stemmer
imod konstaterede dirigenten, at det af bestyrelsen fremlagte regnskab var godkendt enstemmigt og
med alle stemmer.

Ad punkt 4 - Godkendelse af budset os kontinsent for indeværende år
Bestyrelsen fremlagde det reviderede budget for202I-2022,idel man bemærkede, at man forventede

at få indtægter for kr. 3.54L.500 i perioden, hvilket er lidt højere end indtægterne i 2020-2021. som
udgjorde kr. 3.505.460. Den væsentligste indtægt ville være kontingenter og holdgebyrer for kr,
3.005.500.

Man budgetterede med, at tilskuddene fra Hørsholm Kommune, Team HØrsholm og 6vrige tilskudsgivere ville holde sig på det samme niveau, hvorfor man forventede en samlet indtægt fra disse på kr.
366.000.

Man budgetterede iøvrigt med at Øvrige indtægter dvs. deltagerbetaling i klubarrangementer, særlige
træningsaktiviteter, stævneindtægter og sponsorindtægterne og øvrige indtægter ville udgøre kr.
170,000.
På udgiftssiden

forventede man, at omkostningen til løn til trænere i svømmeskolen og konkurrence-

afdelingen ville udgøre kr. 2.806.000.
Udgiften til administration og bestyrelsen forventedes at udgøre kr. 138,000
Udgifterne til svømmeskolekoncept, official og trænerkurser, samt licenser til svømmere og dommere,
svømmematerìaler, pokaler, svømmemærker og klubtøj var budgetteret til kr. 199.500 mod realiserede udgifter i 2020-2021 på kr. 207.771.
Udgifterne til deltagelse i Danske Mesterskaber og øvrige stævner, Mastersvømmere, aktiviteter for
Konkurrenceafdelingen var budgetteret til kr. 312.500 mod realiserede udgifter i 2020-2021 på kr.
83.735, idet udgiften tiltræningslejre var budgetteret
på kr.375.OOO.

til kr.500.000 med fradrag af deltagerbetaling

8

Som kandidat

til posten som revisor blev alene foreslået Michael Vennick Haugbølle, hvorfor dirigen-

ten erklærede Michael Vennick Haugbølle for valgt enstemmigt og med alle stemmer som foreningens
revisor for regnska

b

säret 2021,-2022.

Adpunkt9-Eventuelt
Dirigenten konstaterede, at dagsorden var udtØmt, og erklærede herefter generalforsamlingen for hævet, ídet han takkede medlemmerne for god ro og orden.
Generalforsamlingen hævet kl. 20.00.

chim Brøns
gent

l0

