Referat af ordinær generalforsamling
20. marts 2018
Ikast Svømmeklub
Punkt 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.)
Dirigent: Her forslår bestyrelsen Claus Bruun – blev valgt
Claus konstaterer at general forsamlingen er indkaldt i henhold til vedtægterne
Referent: Her forslår bestyrelsen Pia Aarslev – blev valgt
2 stk. stemmetællere: Afventer til hvis der opstår et behov for det.

Punkt 2: Formandens beretning ved Tore Håkonsson
Formanden gennemgik årsberetningen som også forelå på tryk.
Spørgsmål
Medlemsantal: Der er et stabilt medlemsantal.
Er der næste sæson færre k-svømmere: Der arbejdes allerede på en ny træningsstruktur som vil opveje og
give en bedre fordeling.
Placeres LM for 5 år ad gangen: Nej, LM placeres fra år til år – derfor er der ingen garanti for afholdelse.
Kunne et alternativ til LM være yderligere et eget stævne eller en udvidelse af Midsommer Cup: Dette blev
debatteret.

Punkt 3: Fremlæggelse af årsregnskab ved Allan Bjørn
Allan Bjørn fremlagde regnskabet for 2017.
Spørgsmål:
Aqua Camp, giver det et overskud: Ved ca. 60 deltagere vil der være en pæn fortjeneste.
Den øgede lønomkostning, hvad har vi fået for pengene: Flere trænertimer på kanten
Allan informerede at Nordea ikke ønsker at være sponsor på Midsommer Cup fremadrettet – der skal
derfor findes en ny sponsor.

Punkt 4: Behandling af indkommende forslag
Ingen forslag
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Punkt 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
Bestyrelsesmedlemmer:
Betinna Nelander
Ikke på valg
Henriette Stephansen
Ikke på valg
Pia Aarslev
Ikke på valg
Arne Holme
På valg (genopstiller ikke)
Tore Haakonsson
På valg (genopstiller)
Suppleanter:
Allan Bjørn
Claus Bruun

På valg (genopstiller)
På valg (genopstiller ikke)

Bestyrelsen forslår genvalg af
Tore Håkonsson – blev genvalgt
Bestyrelsen forslår valg af
Jes Peter Jensen – blev valgt
Bestyrelsen foreslår valg af følgende som suppleanter:
Allan Bjørn – blev valgt
Ingrid Riis – blev valgt

Revisor – Bestyrelsen foreslår BDO - blev valgt
Forslag om ikke at melde navne på emner til bestyrelsen ud på forhånd da det kan afholde andre fra at
melde sig: Det er taget til notat og efterretning fremadrettet.

Punkt 6: Eventuelt. (Under dette punkt kan der ikke foretages afstemninger).
Træner pokal – Oliver Nelander
Hjælpetræner pokal – Louise Amanda Nielsen
Initiativ pokal – Ingrid Riis
Stort tillykke !

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig
Formand Tore Håkonsson
Kasserer Henriette Stephansen
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