
Generalforsamling 

Søndag d. 29. januar 2017 kl. 16.30 til 17.30. 

Glostrup fritidscenter. 

 

Referat 

1. Valg af ordstyrer   Niels Thor Mikkelsen 

Valg af referent   Camilla Dahl 

Valg af 2 stemmetællere  Christina Mose og Per Lysholm 

2. Bestyrelsens beretning for 2016 

Fremlagt af Stefan Andersen. Indeholder desuden perspektivering for 2017 mht. 

forhandlinger vedrørende indgåelse af et nyt samarbejde med Vest Brøndby, samt 

information vedrørende udtrædelsen af startfællesskabet VAT Copenhagen.  

-Bemærkning til beretningen ved Michael Stærke som udtrykker forundring over 

udmeldelsen af VAT Copenhagen, samt refererer til at der i ”svømme Danmark” stilles 

spørgsmålstegn ved, om det er Glostrup, der ikke kan samarbejde, når nu de øvrige klubber 

fortsætter samarbejdet. Der stilles desuden spørgsmålstegn ved, hvordan man vil undgå, at 

en lignende situation vil opstå i et nyt startfællesskab. 

Bestyrelsen henviser til et forældremøde d. 28. januar 2017, hvor de nuværende ”VAT 

forældre” er blevet orienteret samt et forældremøde for Talent-holdene, som skal afvikles 

d. 31. januar 2017. Desuden berettes om, at det er svært at have et startfællesskab 

bestående af 5 klubber, og at det er vigtigt at have et værdifællesskab i et samarbejde, 

foruden en Vision og et mål, man arbejder hen imod, hvilket bestyrelsen ikke mener har 

været tilfældet i VAT Copenhagen. 

-Bemærkning til beretningen fra Trine Østerby, som er ærgerlig over at A-holdet er lukket. 

Dertil svares, at vi gerne ser et A-hold i næste sæson, hvis der er svømmere til det. Dertil 

foreslår Trine, at man finder en overgangsordning, indtil der er svømmere nok, hvor de 

svømmere som ikke mere skal svømme på T1 og heller ikke skal videre til et 

konkurrencehold på et højere niveau, fortsat kan træne med T1 x antal gange om ugen. 

Bestyrelsen vil overveje alternative løsninger. Preben (Træner fra Masters) indskyder, at de 

svømmere som svømmede på det lukkede A-hold, blev tilbudt at svømme på Masters 

holdet. 

Beretningen var derefter godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2016 samt godkendelse af budget for 2017. 



Anette Langvad fremlagde regnskabet for 2016, se bilag. 

Stefan Andersen fremlægger budgettet for 2017. 

-Der stilles spørgsmål til budgettet fra Lars Emil Vila, som spørger om det er de 350.000 kr 

som står på budgettet som VAT bidrag man har at byde ind med til et nyt startfællesskab. 

Dette bekræftes, idet det er et cirka beløb. 

-Der spørges ind til det regnskabstekniske mht. kontingentets samlede størrelse af Jakob 

Enemærke, som undrer sig over beløbets størrelse. Stefan Andersen, Anette Langvad, 

Thomas Rise (revisor) samt Rikke Grell (Regnskabskyndig) forklarer, hvordan det rent 

teknisk hænger sammen, når man inddriver kontingent for en sæson, som dækker over 2 

halve regnskabsår. 

Regnskab samt budget blev derefter godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

Der er ikke kommet forslag som skal behandles. 

5. Valg: 

Bestyrelsen består af: 

-Susanne Dyrved 

-Stefan Andersen 

-Claus Hørning 

-Søren Ry Nielsen 

-Camilla Dahl 

-Udpeget af vennerne Karsten Nørskov 

 

Revisorer: 

-Thomas Riise Johansen 

-Tue Vestergaard Nielsen 

 

Revisorsupleant: 

-Jesper Dan Hansen 

 

Til bestyrelsen 

 

På valg for 2 år er: Stefan Andersen Modtager genvalg Valgt 

  Susanne Dyrved Modtager ikke genvalg 

  Ny: Rikke Skov Grell   Valgt 

  Ny: Mette Dam Mikkelsen   Valgt 

  Ny: Casper Larsen   Valgt 

Som nye suppleanter foreslås: 

   Signe Petersen  Valgt 

   Michael Stærke  Valgt 

Svømmerepræsentanter: 



Valg gennemføres efter generalforsamlingen i K-afdelingen samt VAT-Cph blandt GSK 

svømmerne der, hvis der er interesse for det. 

 

Revisor: 

På valg for et år er:  Thomas Riise Johansen Valgt 

   Tue Vestergaard Nielsen Valgt 

 

Revisorsuppleant: 

På valg for et år er:  Jesper Dan Hansen Valgt 

 

6. Eventuelt 

Jakob Enemærke opfordrer bestyrelsen til at gøre en aktiv indsats for at få valgt 

svømmerepræsentanter til bestyrelsen. 

Jakob Enemærke opfordrer til, at referatet fra generalforsamlingen kommer på 

hjemmesiden. 

 

Efter generalforsamlingen vil der være uddeling af nåle og pokaler ved K-trænerteamet. 

    

 

 


