Odense, d. 17/4 2018

Referat, Ordinær generalforsamling, tirsdag d. 17/4 2018, H2Odense:

Tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer:
Formand: Klaus Andresen
Næstformand: Asbjørn Zachariassen Hegelund
Kasserer: Kirsten Povlsen
Bestyrelsesmedlemmer: Anders Bo Pedersen, Jane Refer, Lars Stahl, Klaus Floor, Carsten Brink

Tilstedeværende medlemmer:
26 aktive medlemmer/forældre, 6 passive

Velkomst ved formand Klaus Andresen.
Punkt 1: Valg af dirigent: Jan Kim Siksne Kaalund er valgt. Valg af referent: Pernille Kokholm er valgt. Valg af
stemmetællere: Kristian Sletten og Asbjørn Zachariassen er valgt.
Indkaldelse er sket rettidigt iflg. vedtægterne.
Punkt 2: Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning.

Kunstsvømning:
Har oplevet stor medlemstilgang på 10 medlemmer siden efteråret, så der nu er ca. 26 svømmere. Medlemmerne deltager i forskellige stævner, nationalt som internationalt. De to trænere Lene og Sofie gør det
godt, og tilfører afdelingen stor ekspertise. Man ønsker nye trænere i afdelingen, så man kan aflaste Lene
og Sofie.
Vandpolo:
Der er et lavt medlemsantal – pt. 5 herre-spillere, der forsøger at stille hold, hvilket fungerer, fordi man har
indgået et startfællesskab med Slagelse. Dette fungerer fint. Fremtiden i Polo-afdelingen er usikker. På damesiden stiller man hold i samarbejde med primært Tommerup Svømmeklub.
Klubben har også et Old-boys hold. De stiller ikke op til stævner.
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Samlet set bliver det 15-20 medlemmer i polo-afdelingen.
Vandpolo Danmark oplever problemer, som de i samarbejde med H2Odense og Dansk Svømmeunion (DSU)
arbejder på at løse, så vi forhåbentlig kan få en fornuftig sport. Vejen mod det mål er ikke fastlagt endnu.
Spørgsmål fra salen: Kan man starte en afdeling op for 8-10-årige? Eller er der også problemer der?
Svar fra Klaus Andresen: Problemerne er primært i eliteafdelingen, så det bør ikke påvirke muligheden for
at starte nye tiltag op. Man overvejer flere muligheder for at få det til at lykkes.
Spørgsmål fra salen: Hvordan skal der ryddes op?
Svar fra Klaus Andresen: Vi vil gerne finde en fælles løsning, som vi kan stå inde for, og derfor vil vi gerne
samarbejde om det. Før vi kan starte noget nyt op, er vi nødt til at vide hvilke problemer der er. Da problemerne er på eliteplan, kan nye tiltag startes uden problemer.

Konkurrencesvømning:
Klubbens cheftræner (Winnie Faber) klarer det godt. Hun anerkendes bl.a. af DSU, hvor hun lige er blevet
kåret som Årets træner. Ude fra ser det derfor rigtig godt ud.
2. holdet er for stort (34 svømmere). Derfor ønsker man at oprette et nyt 3. hold. Dette gøres også fordi der
kommer en ny årgangsopdeling fra DSU.
Rekruttering af nye svømmere er vigtigt, så man opnår bæredygtighed. Vi oplever tilgang på Teknik-holdene.
Bestyrelsen ønsker at blive bedre til at tage imod nye svømmere og deres forældre.
Man ønsker at fortsætte udviklingen af afdelingen. Bl.a. Ved at skabe større stabilitet i trænerstaben og øge
deres timetal.
Odense Kommune og DSU kan se sig selv i det arbejde, som vi gør i klubben. Derfor har de bl.a. stillet en
strategiudvikler til rådighed for os. Man har tilbudt eliteafdelingens medlemmer, at være med i arbejdet, og
det har flere takket ja til. Man er ikke klar til at præsentere strategien endnu. Man ønsker et holdbart element for eliteafdelingen, som man kan arbejde med fremover.
Derudover arbejder vi på en strategiudvikling, og har gjort det siden september. Vi glæder os til at tage den
i brug, og til at kunne styre efter den. Den skal forelægges alle, så alle kan tage stilling til, om det er noget
man kan se sig selv i. Strategien er nødvendig for at få konkurrenceafdelingen til at køre. Den er første step
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på vej mod en samarbejdsaftale med DSU. Vi mangler nu kun de formelle ting, før den er
klar. Det foregår på den måde, at flere eliteklubber mødes og sparrer med hinanden. I praksis betyder det,
at DSU er en del af klubben i form af en konsulent, så man styrker elitearbejdet i klubben.
Vi har en eliteaftale med Odense Kommune. Den afventer det endelige udfald af samarbejdet med DSU.
Det gør den fordi man fra kommunens side ønsker, at den rækker ud over aftalen med DSU. Det betyder i
praksis, at kommunen hjælper os med faglig viden, indsigt i andre klubber, inspiration i ind- og udland, midler der er afsat til drift mm.
Spørgsmål fra salen: Der udtrykkes frustration fra forældrene på teknik-holdene. Er teknikholdene en del af
eliteafdelingen eller ej? Flere føler sig tilsidesat. Det opleves uafklaret hvad formålet med holdet er.
Svar fra Klaus Andresen: Vi ønsker at blive bedre til at modtage nye svømmere, så de oplever at være en del
af den elitekultur der er fra DSU. Her har man ikke en eliteafdeling for børnesvømmere, og derfor er teknikholdene ikke specifikt med i eliteafdelingen. Grunden til forvirringen er, at man er i gang med at opbygge
holdene, og ikke er færdig endnu.
Supplerende svar fra salen: Man ønsker at fastholde svømmerne så længe, at de fortsætter i klubben, indtil
de når helt til tops, men man er nødt til at starte et sted.
Man ønsker at aflive rygtet om, at klubben ikke vil eliten – dette er der ikke hold i. Der er en række aftaler
for alle på konkurrenceholdene, der gælder alle svømmerne. Bl.a. har man brugt 70.000 kr. på nye træningsfaciliteter. Man har ansat Winnie (Faber) til kun at tage sig af 1. holdet, så hun ikke skal tage sig af en
masse andre ting. Man har ansat en hjælpetræner på 1. holdet. Klubben afholder udgifter til landsholdet.
Klubben giver 40.000 kr. til 1. holdets træningslejr i år, hvilket betyder at egenbetalingen derfor ikke overstiger 5000 kr. Vi indgår i elitearbejdet, som en af de bærende klubber, i samarbejde med de forskellige uddannelser. Vi har fået en fod inden for hos Odense Idrætspark, der er begyndt at lytte til os. Det betyder
blandt andet noget for vores vandtider. Vi har ansat en klubchef, der også er med til at forbedre vilkårene
for konkurrence-afdelingen. Alt sammen ting vi gør, for at fremme eliten i klubben, fordi vi gerne vil konkurrenceafdelingen og ønsker os et godt træningsmiljø.
Spørgsmål fra salen: Hvad består PLUS-ordningen af?
Svar fra Klaus Andresen: Det svarer Kristian (Sletten) på senere.
Spørgsmål fra salen: Gælder afholdelse af udgifter til landsholdet også for Polo?
Svar fra Klaus Andresen: Dette besvares ikke nu.
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Svømmeskolen:
Vi har et bredt udvalg af hold, og lytter til medlemmerne. De få problemer der opstår, løses hen ad vejen.
For at forenkle det, har vi ændret varigheden af nogle hold, så de primært er 30 eller 60 min. Det betyder at
det administrativt er nemmere at klare.
Der er ansat en trænerkoordinator på fuld tid, så hun kan tage sig af de henvendelser der kommer. Det går
godt i svømmeskolen.
Hun deltager i et nyt svømmeskoleledernetværk, hvor der sparres med andre større klubber og DSU. Det
skal være med til at styrke svømmeskolen, samt sikre en professionel og optimal styring med koordinatoren
i spidsen.
Medlemstallet er derfor i dag øget til 2500, hvilket er flere end vi havde hver for sig i OSK og OSLF før vi blev
lagt sammen. I alt ca. 500 medlemmer flere end for ca. et halvt år siden. Det skyldes at vi er blevet bedre til
at koordinere holdene, tilbyde de rette hold, og ventelisterne er blevet væsentligt kortere.
Generelt set fungerer svømmeskolen. Dette vurderes ud fra, at der er ganske få klager. Vi hører udefra at vi
har en svømmeskole, som man misunder i andre klubber.
Vi ønsker løbende at udvikle svømmeskolen, hold, trænere mm. Man ønsker at tilbyde 2 årlige stævner,
bl.a. at for at hjælpe rekrutteringsarbejdet til konkurrenceafdelingen.
DSU har tilbudt os, at deltage i et pilotprojektet (PLUS-aktiviteter) for Kunstsvømning og Polo, som vi har
sagt ja tak til. Det indebærer at vi præsenterer svømmeskoleholdene for de to sportsgrene.

Bestyrelsen:
Der arbejdes hårdt på at få aftaler i hus. Der er en aftale med DSU, der er taget hul på. Derudover har vi et
samarbejde med elitesekretariatet. Man har et samarbejde med eliteafdelingen i FREM, som man ønsker at
udvide til hele klubben.
Vi arbejder på at trimme de rammer vi har i klubben, der bl.a. betyder at vi skal have skrevet politikker om
sociale medier, mobning mm, da der har været nogle tilfælde hvor det er glippet. Vi ønsker at være Danmarks bedste klub! Det er ambitionen.
Man ønsker at forankre strategi i eliteafdelingen i samarbejde med klubchefen.
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Info om hærværk i klublokalet – pokalskabet er blevet væltet, billeder af tidligere vandpolospillere lå under skabet. En masse pokaler er blevet ødelagt, men heldigvis er der også flere der er uskadt.
De resterende kommer op igen. Resten af lokalet er urørt. Det er meldt til politiet.
Vi har snakket en del med FREM om det, da det berører begge klubber. Derfor har vi blandt andet skiftet
låsene, og vi er påpasselige med hvem der har nøgler.

Formandens beretning er godkendt.

Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Regnskabet fremlægges af kassererassistent Carsten Brink.
Der er koblet et bogholderifirma på, som har hjulpet med regnskabet. De konkluderer, at alt er afholdt i
overensstemmelse med reglerne. De har hjulpet med overblikket, og sikret at man kan spørge, hvis man er i
tvivl. En af fordelene er også at de kan hjælpe, uanset hvem der sidder i bestyrelsen.
Gennemgang af regnskabet:
Der har i 2017 i alt været indtægter på 4,4 mio. kr.
Kommentar fra salen: Man ønsker sig, at have budget som man kan sammenligne med.
Svar fra Carsten Brink – tak for påmindelsen, det husker vi fremadrettet. Det kan dog også ses på sidste
side.
Direkte omkostninger – i alt 1,3 mio. kr.
Alt i alt betyder det et overskud på 328.000 kr., hvilket er 180.000 kr. mere end budgetteret med.
Derfor skal vi som bestyrelse til at overveje om vi ønsker at lave overskud, eller om vi vil sætte nye aktiviteter i gang.
Vi har likvide midler i banken på 3,7 mio. kr.
Egen kapital: 2,2 mio. kr., hvilket skal holdes op mod, at man har årsindkomst på 4,4 mio. kr. Det er derfor
rimeligt.
Regnskabet ses mere detaljeret i det udleverede regnskab.
Vi holder budgettet rimeligt. Den eneste afvigelse er, at lønudgifter er mindre end forventet, hvilket skyldes
bedre organisering af koordinatoren.
Ifht. rygtet om eliteafdelingen nævner Carsten, at man skal huske at det er svømmeskolen der betaler gildet, i det en elitesvømmer i gennemsnit koster 10.000 kr. Dette gælder også for polo og kunstsvømning.
Tingene hænger sammen fordi svømmeskolen har et stort overskud.
5

Odense, d. 17/4 2018

Kommentar fra salen: De tal vi ser, er de korrigerede tal, og ikke de tal der er fremlagt på
sidste års budgettering.
Svar fra Carsten Brink: Det eneste der er korrigereret, er at lønudgifterne er markant mindre end forventet.
Årsregnskabet er godkendt.
Kommentar fra salen: Kunstsvømningsafdelingen ønsker ikke længere at blive repræsenteret af Jane Refer,
og de ønsker sig derfor en anden tilknyttet fra bestyrelsen – gerne en forælder fra afdelingen.
Kommentar fra Anders Bo Pedersen – bestyrelsen konstituerer sig, og sørger for at der er en ansvarlig der
kan bringe ting videre fra afdelingen til bestyrelsen.
Punkt 4: Forelæggelse af bestyrelsens budget for det kommende år til godkendelse.
Budgettet fremlægges. Som udgangspunkt planlægger man at fortsætte uændret. De få ændringer der er,
er markeret med fed.
Fx ønsker man, at bruge de frivillige ressourcer mindre, og ønsker fremover at betale for mad, i stedet for
selv at lave den. Derfor er der også budgetteret med en større udgift – 50.000 kr. mere.
Administrationsudgifter er korrigeret, fordi der er afsat midler til indkøb af nye computere.
Der kommer større lønudgifter, bl.a., fordi klubchefen er fuldtidsansat hele 2018, hvor han i 2017 først startede i juni.
Bestyrelsen ønsker at have midler til nye initiativer. Hvilke aktiviteter det skal være, er op til bestyrelsen at
afgøre.
Samlet set betyder det, at man budgetterer med et underskud på 256.000 kr., der dog dækkes af det overskud der er genereret i 2017.
Spørgsmål fra salen: Kan man forvente lige så stor medlemstilgang i 2018, som i 2017?
Svar fra Carsten Brink: Nej, det forventer man ikke. Tilgangen skyldes bl.a. minimering af ventelisterne, der
nu ikke længere er nær så lange, samt bedre opfyldning på holdene, hvor der derfor nu ikke længere er
plads til så mange nye.
Der er på budgettet ikke nævnt noget om indtægter der ikke er besluttede endnu, fx sponsorindtægter.
Kommentar fra Klaus Andresen: Vi kender endnu ikke aftalen med elitesekretariatet, og den aftale vi har
fået forelagt skal vi derfor til at kende konsekvenserne af. Der følger dog højst sandsynligt nogle penge med
den. Fra kommunens side ønsker de at få noget igen, og det vil vi gerne forsøge at leve op til. Det kunne fx
komme til at handle om skolesvømning, der kunne blive en helt ny afdeling i klubben.
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Vi arbejder på en kontrakt med DSU, om at få mindst et mesterskab årligt. Får vi det, har
det betydning for budgettet, som vi pludselig vil kunne regne med i modsætning til nu.
Budgettet er godkendt.

Punkt 5: Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

Punkt 6: Valg:
Klaus Andresen afgår efter tur, og ønsker genvalg. Formand for to år: Klaus Andresen er valgt.
Næstformand for ét år: Asbjørn Zachariassen ønsker at træde ud af bestyrelsen. Jane Refer er valgt.
Kasserer for ét år: Kirsten Povlsen ønsker at træde ud. Posten er blevet væsentligt mindre, grundet tilknytningen af bogholderifirmaet. Det anslås at posten tager 3-4 timer gennemsnitligt om ugen. Opgaverne på
posten består primært af at sende regninger videre til bogholderiet med info om hvilken konto de skal
trækkes fra. En del af aftalen med bogholderiet er, at der følger oplæring med af en ny kasserer.
Christina Grønning er valgt som kasserer.
Bestyrelsesmedlemmer for to år:
Brit Bremer afgår efter tur og genopstiller ikke.
Anders Bo Pedersen genopstiller.
Carsten Brink afgår efter tur og genopstiller ikke.
Nye der opstiller:
A) Camilla Buch
B) Lærke Ostenfeldt
C) Anja Færgemann
Efter optælling af stemmer, er det afgjort at flg. er valgt:
Anders Bo Pedersen, Anja Færgemann og Lærke Ostenfeldt er valgt.
Bestyrelsesmedlem for 1 år:
Camilla Buch opstiller.
Kirsten Povlsen opstiller. Kirsten er valgt.
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Revisor for to år:
Lisbeth Olsen afgår efter tur og genopstiller. Lisbeth er valgt.
Suppleanter:
A) For to år:
Martha Gardias er valgt
B) For ét år:
Jan Kim Siksne Kaalund er valgt
Punkt 7: Eventuelt
Intet til dette punkt.

Dirigenten takker for god ro og orden.

Referent: Pernille Kokholm

Dato:

Dato:

___________________________

__________________________________

Klaus Andresen

Christina Grønning
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