Referat af ordinær generalforsamling i IF Lyseng Svømning
Tirsdag d. 1. april 2014 kl. 19.00 i Annekset ved svømmehallen
Formanden Morten Lindholm bød velkommen til de 15 fremmødte medlemmer. Inden han gik
over til dagsordenen, nævnte han kort, at generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, og
at bestyrelsen derfor til hver en tid er underlagt generalforsamlingens beslutninger.

1. Valg af dirigent
Maria Wielsøe blev foreslået og valgt og takkede for valget.
Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved opslag i hallen og på IF Lyseng
Svømnings hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

2. Formandens beretning
Dirigenten gav ordet til Morten Lindholm for aflæggelse af formandens beretning, hvor følgende
punkter blev berørt:
Et godt år
2013 blev et rigtigt godt år for IF Lyseng Svømning. Der har været et flot medlemstal på over 1200.
Vores medlems-/hjemmesidesystem fungerer efter hensigten med enkelte fejl, men det skaber et
system, som gør det synligt for forældre at finde svømmeundervisningsplads til deres børn. Vi har
udnyttet haltiden bedre, hvilket har gjort det muligt for endnu flere medlemmer at gå til
svømning.
Svømmeskolen
 Vi har rigtig mange hold og er fleksible, så vi retter holdene ind efter, hvad vi har.
 AquaCamp har været afholdt igen i år, hvor 60 børn havde en fantastisk uge.
 Vores AquaTons-hold med leg uden svømmeundervisning er en succes.
 Vi har fået startet et Sild-hold op på Søndervangen, kun for piger.
 Vi har rigtig mange dygtige instruktører, som har gjort det godt.
 Der har været afholdt aktivitetsdage, fastelavn og Halloween med stor succes.
Konkurrenceafd.
 Aktivitetsniveauet er højt, og det er fortsat opadgående.
 Vi har nu 6 hold: T, T+, B, B+, A og mini-T, som har flyttet base fra svømmeskolen og nu
hører ind under K-afdelingen.
 Vi var arrangør af DHM-årgang 2013 i Lyseng.
 Vi har i år igen afholdt Lyseng Årgang Sprint Cup i november måned.
 Klubben fik flere medaljer ved årgangsmesterskaberne både i gr. 1 og 2.
 Mia Seehausen blev udtaget til iTup holdet, som er årgangslandsholdet.
 Flere finalepladser er blevet opnået ved Vestdanske og Danske Juniormesterskaber.
 Omkring 30 svømmere fra A og B+ holdene har været på træningslejr i Plzeň, Tjekkiet.
 Kristian Sletten er stoppet som træner, men heldigvis har Karoline taget over på B+, og det
har rykket lidt i rækkerne blandt de andre trænere.
 Klubben har fået en overdommer uddannet, nemlig Hans Hørmann.

Voksen/motion
 Vi har rigtig mange motionssvømmere.
 Morgensvømningen er populær, og der kommer flere og flere.
 AquaMotion og vandgymnastik har også fin tilslutning.
 Vi tilbyder også voksenundervisning og spotkurser bl.a. i crawl.
Andet







Vi har fået sponsorpenge fra flere sider.
Vi har afholdt førstehjælpskurser for vores instruktører.
Trygfonden har bidraget til livredningsaktiviteter bl.a. med genoplivningsdukke.
I Danmark Svøm Langt opnåede vi i år en delt 3. plads.
Mange hjælpere var på banen til Challenge Århus, hvor klubben stod for løberuten.
Desuden er klubben blevet medarrangør af Race by the Sculptures, åbenvandsstævne i
juni.

Bestyrelsen
 Super arbejde i en gruppe med mange aktive bestyrelsesmedlemmer.
 Der har som i tidligere år været afholdt månedlige bestyrelsesmøder.
 Farvel og tak, for en kæmpe indsats til Birgitte Fredsø Rasmussen og Maria Ovesen. Vi
kommer til at savne Birgittes arbejdsindsats, specielt i konkurrenceudvalget.

Der var ingen kommentarer til formandens beretning, som derefter blev enstemmigt godkendt.

3. Afdelingens regnskab samt forelæggelse af budget
Kassereren, Helle Hansen, gennemgik punkt for punkt regnskabet, som viste et flot driftsresultat
på kr. 100.324.
Det blev foreslået fra salen, at kursusudgifterne fremover blev splittet op, så det tydeligere
fremgår, om det er udgifter til instruktøruddannelse i svømmeskolen, træneruddannelse i kafdelingen eller officialkurser. Der blev desuden argumenteret for og imod, at en gammel
"sponsorkonto", hvor der står et mindre beløb, nedlægges. Generalforsamlingen lod det være op
til kassereren at beslutte, hvad der skal ske med kontoen.
Regnskabet blev derefter godkendt.
Budgettet for 2014 blev derefter forelagt og taget til efterretning af generalforsamlingen.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog en lille kontingentforhøjelse på kr. 5/halvår for svømmeskolen og
motionssvømning og 10 kr./halvår for k-afdelingen og dermed følgende kontingentsatser for
sæsonen 2014/2015:

Hold
Motionssvømning 1. gang ugentligt
Motionssvømning flere gange
ugentligt
Motion Alle
Familiesvømning
Voksenundervisning
Synkro
Vandgymnastik og AquaMotion

Kr./halvår 2013/2014
375
580

Kr./halvår 2014/2015
380
585

910
645
535
650
535

915
650
540
655
540

Børnehold
30. min 1 gang ugentligt
45. min 1 gang ugentligt

450
505

455
510

K-afdeling
Mini-T
B-hold
T-hold
T+ hold
B+-hold
A-hold

600
600
650
650
850
1050

600
610
660
750
860
1060

Den store forhøjelse til T+ skal ses i lyset af, at kontingentsatsen for T+-holdet ved en fejl ikke var
blevet opjusteret sidste år samt et ønske om at differentiere yderligere mellem T og T+.
Kontingentsatserne blev derefter vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag
Et indkommet forslag fra Mathilde Stærk var desværre modtaget for sent. Forslaget vil derfor blive
drøftet under punktet Eventuelt.
6. Valg af afdelingsbestyrelse
På valg var Helle Bannow Hansen og, Flemming Sørensen, som begge modtager genvalg, samt
Birgitte Fredsø Rasmussen og Maria Ovesen, som ikke genopstiller.
Helle Bannow Hansen, Flemming Sørensen, Nikolaj Hansen og Malene Kristensen blev derefter
valgt for 2 år.
7. Valg af suppleanter
Som nye suppleanter valgtes Kristian Sletten (1. suppl.) og Mia Kynde (2. suppl.) for 1 år.
8. Valg af revisor
Kristian Lund blev genvalgt for 1 år.

9. Eventuelt
Som nævnt under pkt. 5, var der modtaget et forslag fra Mathilde Stærk om, at IF Lyseng
Svømning melder sig ind i Dansk Handicap Idrætsforbund, så evt. handicappede medlemmer kan
deltage i Handicapforbundets svømmestævner. Der var generelt en positiv holdning til forslaget
blandt de fremmødte, dog blev der taget forbehold for Handicapforbundets bestemmelse om, at
handicapidrætsudøvere skal have fortrinsret i klubben. Det er derfor et spørgsmål, om
Handicapforbundet kan acceptere vores nuværende vedtægter. Generalforsamlingen gav
bestyrelsen mandat til at arbejde videre med sagen.
Maria Wielsøe opfordrede kraftigt bestyrelsen til at kikke nærmere på DGI's "Svømmeplan 2016",
som hun mener er et virkeligt godt nyt tiltag til brug i svømmeskolen og voksenundervisningen.
Der afholdes info-møder, som Maria opfordrede til, at vi deltager i. Bestyrelsen lovede at kikke
nærmere på planen.
Der blev uddelt afskedsgaver til Birgitte og Maria, og formanden takkede for en god
generalforsamling.
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